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BIRŽELIO 14-15 d.d. IŠVAKARĖJ
Kasmet mes prisimename 1940 

ir 1941 m. birželio 44-15 skau
džiąsias dienas. Tai-Lietuvos 
okupacijos ir pirmųjų didžiųjų 
deportacijų dienos. Masines 1941 
m. deportacijas minime ne to
dėl, kad jos būtų buvę didžiau
sios dabartinėje mūsų tautos 
kalvarijoje ar vienintelės, bet 
kad buvo pirmosios, perblošku- 
sios tautą į ilgametį gedulą, iš 
kurio tik laisvės aušra ją teišves.

Tauta nuo 1940 metų tebėra 
vergijoje, genocidinė Sovietų 
Rusijos politika ir dabar ten vyk
doma visu žiaurumu. Kalinimai, 
pavienių asmenų ir vieną naktį 
sugaudytų tūkstančių deporta
cijos kartojasi be perstojo. Nei 
kiek neperdėtais apskaičiavi
mais, iš Lietuvos išvežta ar ki
taip sunaikinta bent 540.000 gy
ventojų. Sunaikinta be kaltės, 
vien kad jie mylėjo savo kraštą 
ar kad buvo reikalingi darbo ver
gai bolševikų didžiosioms kari
nėms statyboms, kad stovyklų 
kalinius vargas ir badas išretino.

Lietuvoje vykdomą genocidą, 
žmogaus paniekinimą ir baisiau
si išnaudojimą, o taip pat tautos 
laisvės sutrypimą bei okupaciją 
mes minime ne vien tam, kad nu
lenktume galvas prieš šimtatūks
tantines aukas, bet dar labiau 
tam, kad iškeltume skundą prieš 
pasaulį, kad parodytume jam, 
kas dedasi už paslaptingosios ge-

ronte pasiskelbė minėjimą ruo
šianti Baltų Federacija. Iš vienos 
kitos vietovės buvo žinių, kad 
ten taip pat ruošiamasi minėti 
bendrai su kitais pabaltiečiais 
arba, kad organizuoja apylinkių 
LOKai. Gerai. Bet kokie tie mi
nėjimai bus. Bus gal paskaita, 
gal labai išsami ir jautri, išspau
džianti ašaras ir sunkius atsidū
sėjimus ... mūsų pačių. Gal bus 
dar meninė dalis, parinkta aukų 
Tautos Fondui ir visi išsiskirstys 
nulenktomis galvomis. Kitas gal 
ir namie — ne vien per gedulin
gas pamaldas — už aukas sumes 
poterėlį ir Amžiną atilsį pasakys. 
Bet ar to jau pakanka?

Šitos dienos ne vien dūsavi
mams skirtos, bet ir kovos rvžtui 
ugdyti, ir visokeriopai veiklai 
kenčiančiųjų naudai ir tautos 
laisvės reikalui.

Šį kartą mes Kanados lietu
viai pirmučiausia neprivalome 
pamiršti, kad Kanados parla
mentas, vyriausybei pasiūlius, 
jau ratifikavo Genocido Konven- 
ciją, dėl kurios mes taip sielo- 
jomės. Jei šios parlamento sesi
jos pradžioje mes suskatome ra
šyti prašymus bei raginimus tai 
padaryti, tai dabar neturime pa
miršti padėkoti ir pareikšti 
džiaugsmą, kad Kanada pasiry
žo stoti tautų ir žmogaus teisių 
apsaugos frontan. Padėkoti tik
tų vyriausybės galvai bei užsie
nių r. ministeriui, o taip pat at
stovams, kurie savo balsais įsta- 
tynąą parėmė, ypač torontiečiui, 
Spadina apylinkės liberalų ats
tovui David Croll, kuris karš
čiausiai pasisakė už įstatymą, 
Genocido konvenciją pavadinda
mas “žygiu prieš džiunglių tei
sę” ir kartu prmindamas, kad ir 
šiandien genocidas -yra vykdo
mas prieš lietuvius, latvius ir

Vešliose ganyklose, kur Baltija šniokščia

Rusiškojo koloso pavojai

SAVAITĖS ĮVYKIU APŽVALGA

' liau visai praregėtų Ir liautasi 
spekuliavęs kitų krauju, ašaro
mis ir aimanomis. Tai mūsų 
skundo ir didelės veiklos dienos. 
Tokios jos turėtų būti ypač da
bar, kai tarptautinės politikos 
mugėse vėl pakvipo kraujo spe
kuliacijų vėjeliai. Mūsų pareiga 
atidaryti akis milijonams, jei vy

riausybės bizniais verčiasi, mū- Lestus. j
sų pareiga taip pat dar ir dar Į Dėkodami mes turime progos 
kartą belstis į vyriausybių duris,! pateikti dar naujos medžiagos 

apie mūsų tautos ir mūsų pa
čių pergyvenimus. Atminkim, 
kad įstatymo priėmimas dar yra 
tik pradžia, kad viskas priklau
sys nuo jo vykdymo, o vykdy
mas priklausys nuo genocidinės 
politikos pažinimo. Ir ne bendrų 
posakių, ne gražių žodžių reikia 
vyriausybės bei parlamento na
riams, bet grynų tikrų faktų. 
Duokim jų, nes tik jie geriausiai 
gali paveikti žmones, kurie for
muoja krašto užsienio politiką.

Visa tai, žinoma, nesusiaurina 
pareigos veikti mases, belstis vi
sur, kur tik įmanoma.

info r m u o t i parlamentarus ir 
spaudą.

Mes kanadiečiai lietuviai už 
savaitės taip pat lenksime galvas 
prieš genocido aukas ir kanki
nius, apsiašarosime dėl savo ar
timųjų žuvimo bei kančių, bet 
vėl pavieniai ar mažomis grupe
lėmis — kolonijomis, vėl be pla
no, ką turėtume padaryti, po ko- 
kiuo kalnu turėtume raustis, į 
kurias duris belstis. Bendrų nu
rodymų dėl liūdnųjų dienų mi
nėjimo paskelbė VLIKas, JAV 
paskelbė atsišaukimą ALTas. O 
mums niekas nieko nesako. To-

KLB LOK birželio mėn. biuletenis
KANADOS LIETUVIŲ VISUOMENĖS IR ALOKŲ ŽINIAI

Tiesos konkurentai. —■ Žurnalistai registruojasi. -— Lietuviškos 
knygos Į Indoneziją. — Taftas apie bolševikinį imperializmą. — 
Kas skraido lėktuvais Korėjoje?

(Niujorko bendradarbio ALMAUS)
Adm. Kirk iki šiol irgi nieko ne
sugebėjęs atsiekti. Rusų emigrac. 
spaudoje šiuo kląusimu tebe
vyksta įdemi poSsnik^. Tūtas N. 
Timašev, prof, teisininkas, pa
skelbė tezę, jog tautų apsispren
dimo teisė esanti ir nedemokra
tiška ir nelogiška. Demokratija 
remiasi daugumos principu, tad 
mažosios tautybės turį nusilenk
ti didžiųjų valiai (nacio Haus- 
hoferio idėjos. Skirtumas — jis 
buvo nuteistas, Timašev dėsto 
bene Fordhamo universitete). 
Girdi, ir pačios JAV-bės civili
niam kare jėga privertė norėjų-p* 
sias atsiskirti pietines valsty-1

• LŽS-ga N.Y. praėjusį penk
tadienį surengė paskaitą “Rusų 
emigracija ir TSRS tautų išlais-

/■

Pereitos, savaitės Europos nuo
taikas apsprendė tik ką pasirašy
toji Vokietijas ir šiosios įsijungi
mo į Europos gynimo Bendruo
menę sutašys.

Vokietijas4'padėtis tuo būdu 
pasikeitė iš‘ pagrindų. Bonnoje 
pasirašytais net 6 dokumentais 
jai grąžinsiąs beveik pilnas su- 
verenumas’frjeidžiama kurti ka- 

| riuomenę, kuri įeis į Europos gy- 
j nimo armiją. Suverenumas lieka 
i dar ne piln'as dėl to, kad sąjun
gininkai okupacine tvarka pasi
lieka Berlyne, jie veda derybas 
su Sov. Rusija del visos Vokieti
jos suvienijimo, laiko Vokietijo
je karines pajėgas, kurios gali 
būti panaudotos vidaus tvarkai 
palaikyti, jei pati Vokietijos vy
riausybė to nebepajėgtų, paga
liau Vokietijos kariuomenė yra 
riboto skaičiaus.

Bonnoje ir Paryžiuje pasirašy
tosios sutartys iššaukė labai 
griežtą sovietų reakciją Rytų Vo
kietijoje. Ten tuojau buvo grieb
tasi bauginimo priemonių Ber
lyne. Vakarų sektoriui buvo nu
trauktas telefono ryšys su Rytų 
sektorių, prasidėjo trukdymai 
susisiekimo su vakarais, o visos 
vakarų zonos pasieniu išvestas 3 
mylių saugumo ruožas, į kurį 
niekam neleidžiama ir kojos įkel
ti. Be grasinimų net vidaus ka
ru, komunistai paraginti grieb
tis streikų ir sabotažo, kad tik 
būtų sutrukdytas sutarčių ratifi
kavimas. Demonstracijos prasi
dėjo ne vien. i^^Įgtijoja.. <5en.. 
Ridgway atvykimo proga, jos 
įvyko Paryžiuje, o sekmadienį 
Tokio. Paryžuje per susidūrimą 
su policija vienas demonstran
tas užmuštas, Tokio—net 3. Gre-

diplomatiniam žygiui, o kova 
prieš sutarties ratifikavimą bus 
tęsiama. Berlyne padėties pablo
gėjimo laukiama vasaros gale. 
Gal būt, bus prieita net prie nau
jos blokados, kaip 1948 m. Rytų 
Vokietijos informacijos šefas 
Eisleris paskelbė “mobilizaciją” 
visų jėgų prieš ratifikavimą ir 
kova beabejo bus tęsiama.

Vokietijos sutartis atnešė 
komplikacijų ir į sąjungininkų 
frontą. Kadangi pagal ją Vokie
tija jau daug mažiau beprisidės 
prie sąjungininkų kariuomenių 
išlaikymo, tai D. Britanija jau 
nori dalį savo pajėgų iš Vokieti
jos atšaukti į namus arba nori, 
kad JAV padidintų paramą. Mat, 
tos kariuomenės išlaikymas kai
nuojąs 2.090.000.000, o Vokietija 
Britams beduos tik 1.421.000.000 
DM.

Jungtinėse Tautose užvestas 
naujas žaidimas. Į sovietų siūly
mą karines pajėgas sumažinti %, 
trys didieji nusiginklavimo ko
misijoje pasiūlė apčiuopiamiau: 
S. Rusijai ir JAV kariuomenę su
mažinti iki 1,5 milijono, Didž. 
Britanijai ir Prancūzijai iki 800.- 
000, o kitiems kraštams iki 1% 
savo gyventojų skaičiaus. Tai 
siūloma įgyvendinti tuojau pat, 
kartu įvedant ginklavimosi bei 
atominių bombų gamybos apri
bojimus, o svarbiausia — tarp
tautinių organų kontrolėje. Be 
abejo, tai diplomatinis ėjimas, iš 
kurio daug nelaukiama. Mask
vos c^Ti^s^T^^fc^sreiirahi - dtac - 
nėra. -

Korėjos derybos tebėra vieto
je. Tebekliudo belaisvių klausi
mas. Komunistų delegatai nuolat 
puola dėl blogo belaisvių laiky
mo, o tie visose didžiosiose sto
vyklose maištauja. Pasirodo, jog 
gyveno milžiniškose stovyklose, 
tvarkydamiesi patys, tik iš lauko 
tesaugojami. Jose užviešpatavę, 
komunistai terorizavo, net žudė, 
korė nekomunistus ir turėjo gerą 
ryšį su savaisiais. Dabar ruošia
mos patalpos komunistams nuo 
nekomunsitų atskirti ir apgyven
dinti mažesnėmis grupėmis. Ir 
tai beabejo be triukšmo nepra
eis. Komunistų vadovybė grasi- 
nmus pradėti puolimą savo be
laisviams išvaduoti metė ir fron
tuose palyginus ramu. Tik avia
cija veikia.

Pietų Korėjoje įvyko konflik
tas tarp prezidento Rhee ir par
lamento naujo prezidento išrin
kimo išvakarėse. Prezidentas pa
skelbė karo stovį, 12 atstovų su
ėmė ir nori paleisti parlamentą, 
kuris iki birželio 23 d. turėtų iš
rinkti naują prezidentą. Į kon
fliktą norėjo įsikišti JT komisi
ja, bet Rhee atsakęs, kad tai vi- . 
daus reikalas, kuris jai nepri
klauso. Atrodo, kad įsikiš vyr. 
vadas gen. Clark, ,su kuriuo ir 
Rhee gal bus mandagesnis.

bes(’). Timašev buvo suniekin
tas pačių rusų, kaip konservato
rius ir antidenlokratas, nesuge
bąs skirti vietos aplinkybių ir 
tautų charakterio. Atsirado net 
tokių išminčių, kurie įrodinėjo, 
jog istorijos ir geopolitikos rai
da pateisinanti Stalino žygį į va
karus .;. įtiek Bielinlūi tekę su- 
sutikti su “pažangiaisiais” ru
sais, jie maną, jog su solidaristais 
ir pan. totalitarinės Rusijos ša
lininkais neįmanomas joks susi- 
tikimas. Savo įdomi, paskaitą ta _nksiiau žuvusjo Essen0 rfau 
baigdamas. B.ebn.s perspėjo, šė (ai komunistu kankiniai, 
kad nežiūrint K demokrat.mo ' e skelblaml visame j 
bloko garantijų* baltieciai tam ; _
tikroms aplinkybėms galėtu būti P .^c'au ir Pranc«zil vynausy- 

_? be sj kartą pasirodė griežta. De- 
monstracijų vietoje buvo suim
ta 718 žmonių, jų tarpe ir Pran- 

’ cūzijos komunistų partijos gen. 
sekr. bei jų vadas parlamente J. 
Duclos. Komunistų kontroliuo
jama darbo unija CGT buvo pa
skelbus dėl to streiką visame 

ir krašte, o kai jis nepasisekė, pa
ruošė gautosiomis žiniomis, VLI PLG narių pasitarimas, kuriame kartotinai paskelbė 24 vai. pro- 
Kas savo paskutiniame posėdyje j taip pat dalyvavo min. P. Žadei- i testo streiką tik Paryžiaus srity

je šį trečiadienį. Suimtųjų tar
pe yra ir L’Humanite redakto-

dų problemų ekspertas K. Bieli
nis. Ji buvo įdomi ir joje dalyva
vo... keli tokiom problemom be- 
sidomį lietuviai laikraštininkai. 
Prelegentas pastebėjo, jog faktai 
rodo, jog vakariečiai dar ir dabar 
nepajėgia suprasti Rytų Europos 
tautybės ir pilietybės sąvokų. 
Tas milžiniškas tautų konglome
ratas— jiems “Rusija”. Tautybių 
problema, bolševikų pačių iškel
ta, bematant buvo paneigta, pa
naudojant savo interesams. Ru
sų emigracija gi dėl šios tauty
bių problemos, dėl jų laisvo ap
sisprendimo teisių yra pavojin
gai suskilusi. Iš penkių svarbiau
sių grupių — rusų senosios ir 
naujosios imigracijos politinių 
partijų — tik trys, jų tarpe Ab
romavičiaus ir Kerenskio, sutik
tų pripažinti po išvadavimo lais
vo apsisprendimo teisę. Solida- 
ristai ir monarchistai to nenori 
pripažinti net Baltijos valsty
bėms. Dėlto lietuvių visuomenė 
turėtų atydžiai sekti mūsų kai
mynų politikos raidą, kad. rei
kalui esant, galėtų rasti tinka
miausią išeitį. Bielinis labai įdo
miai atpasakojo rusų emigr. po- 
tinių veiksnių konferenciją Fues- 
sene, iš kurios išėjo taip vadi
nami solidaristai, kai iškilo TS 
RS tautų apsisprendimo klausi
mas. Konferencija iširo, nes ame
rikiečiai — jų suorganizuotasis 
Komitetas Rusijos Tautoms Iš
laisvinti — buvo ir yra aiškiai 
nusistatęs už savuosius princi
pus. Praėjusiais metais buvo su
šaukta Stuttgarte konferencija. 
Amerikiečiai — ‘rusų ekspertai 
— norėjo, kad grupės pripažintų 
visoms TSRS tautoms lygiatei
siškumą ir... išlaisvintų visas 
smurtu užgrobtas valstybes.., 
gi apsisprendimas būtų patvir
tintas plebiscitu. Buvo susitarta, 
bet vėliau kelios grupės paskel
bė, kad tuo būdu būtų pakenkta 
Rusijos ekonominiams bei poli
tiniams interesams ir taip vėl 
viskas iširo. Po poros mėnešių 
vėl šaukta konferencija Wiesba- 
dene. Čia, kaip atskiri vienetai, 
dalyvavo ukrainiečiai, gruzinai, 
gudai ir kit Jie pareikalavę, jog 
ir į išlaisvinimo komitetą visos 
tautos būtų įsileistos lygiateisiš- 
kai. 'Prieš tai griežtai pasisakė 
snlkjaristai ir monarchistai. Ame Gautosiomis žiniomis, tam vokie-

pamesti, kaip Rusijos "taurės va 
■ i ’ |karų gubernijos ir tiek. Šiuo me

(Nukelta į 2 psl.)

Iš LIETUVIU POLITINĖS VEIKLOS
— JAV liet, politiniuose cent- stovų, ALTo vykd. komiteto

oavu paorkupvocuyju uaip pett vietiny vavu įtini. x . Zuctvici* 

gegužės 27-28 d.d., prof. J. Ka- Į kiui atstovavęs gen. kons. J 
minskui, kuriam anksčiau buvo' Budrys, be kitų apspręstų daly-
pavesta sudaryti Vykdomąją Ta- kų, sutarė sudaryti Lietuvių In- rius Stil. Teismui perduodama 
rybą, pareiškė nuoširdžią užuo-; formacijos Koordinacinį Centrą, 
jautą dėl jo ligos ir jį nuo tos Į jį įeina po vieną atstovą VLI 
pareigos atleido. Nauja Vykdo- Ko, ALTo ir PLG. Centras svars- J
moji Taryba pavesta sudaryti p. tys būdus, kaip Lietuvos reikalą | sur kelti triukšmą, tačiau ten, 
Karoliui Zaikauskui, valstiečių daugiau išnešti į tarptautinę are- į . . , ' ,
liaudininkų atstovui, buv. Klai- na ir svetimųjų or-jas, kaip ko- ; m as gali būti nenaudingas—gali 
pėdos krašto gubernatoriui ir V. ordinuoti santykius su kitų kraš- I iššaukti nepalankių reakcijų JA 
Ii i i vi o i i ■« w -t ■« i 4 v T A 17 ' T T _ x — J * * ___J.' -

net 156.
Yra žinių, kad komunistai iš 

į Maskvos buvo gavę įsakymą vi-

i matyt, nuspręsta, kad pertempi-

D. universtieto teisių fakulteto 
dėstytojui. Laukiama jo kiek ga
lint greičiau atvykstant į Europą.

— Mažlietuvių suvažiavimas 
Luebecke, įvykęs per šeštines, 
praėjo darbinga nuotaika. Į su
važiavimą buvo nuvykęs ir jį 
pasveikino VLIKo pirmininkas 
M. Krupavičius ir VT narys M. 
Brakas, kurie suvažiavimui pa
darė išsamius pranešimus apie 
VLIKo veiklą, planus ir jo santy
kius su mažlietuviais. Iš suva
žiavimo “Amerikos Balsas” į pa
vergtą kraštą davė specialią ra
dijo transliaciją. Naujosios MLT 
prezidiumo pirmininku išrinktas
E. Simonaitis, vicepirmininku — 
M. Brakas. Apie mažlietuvius 
tiek lietuvių spaudoje, tiek kita
taučių pastaruoju metu leidžia
ma nepamatuotų gandų.

Klaipėdos vokietininkų “Me- 
meler Dampfboot” redakcija pa
siūlė lietuvių informacinėms įs
taigoms keistis informacine me
džiaga ir, užmiršus senuosius ne
sutarimus, drauge kovoti prieš 
sovietinius okupantus, taip pat 
stiprinant tarp Klaipėdos krašto 
vokiečių ir lietuvių susipratimą.

* • V • • • a

tų, ypač pavergtųjų ir JAV, in- j V-bių masėse — tad šį pirmadie- 
formacijos centrais etc. ALTas nį Berlyne staiga buvo pasukta 
savo atstovu į minimąjį centrą atgal ir telefono ryšys tarp abie- 
paskyrė M. Kižytę, Lietuvių In- j. jų miesto dalių atstatytas. Ta- 
formacijos Centro — LAIC — i čiau manoma, kad tai tik laikinas 
vedėją, o PLG — Vyt. Vaitie- j posūkis, gal reikalingas naujam j 
kūną, VLIKas išrinko Kiprą Bie- Į 
linį. Vėliau panašią koordinaci
ją numatoma pravesti ir kitose 
veiklos srityse. (IT).

— Gegužės 30 d. Esslingen e 
buvo lietuvių, latvių ir estų 
veiksnių pasitarimas, kuriame 
svarstyti liūdnųjų birželio trė
mimų minėjimo reikalai. Ta pro
ga Stuttgarto radijas birželio 13 
d. 22.10 vai. duos transliaciją, pa
vadintą “Baltijos Pasija” su re
portažu ir būdingomis dainomsi. 
Birželio 14 d. visų 3 Pabaltijo 
tautų vardu kalbės estų pulk. Ja
kobsonas, latvių — min. R. Lie- 
pinš ir lietuvių — URT valdyto
jas prof. Z. Ivinskis. Padaryta 
žygių, kad tomis dienomis su
kaktis Imtų taip pat paminėta 
per LE radiją Miunchene ir ame
rikiečių karinį radijo tinklą AFN 
su visa eile jų siųstuvų. Sukak
tis bus taip pat minima per Ber
lyno Rias, NWDR Koelne ir kty 
siųstuvus. Bendras atsišaukimas

— Otava. — Kanada gausianti rikiečiai darė viską, ką ga’*J—’ čių pasiūlymui buvo iš dalies pri- vokiečių k. bus išleistas Baltų 
kad būtu sudarytas rusiškasis tarta. Reikalingomis informaci- Tarybos vardu. Plačiau tarp už

raitų ir ki- jomis jau pradėta keistis. sieniečių birželio įvykiai numa- 
;ą suardė. I — Niujorke įvykęs VLIKo at- tomi paminėti ir kt kraštuose.

balsavimus paštu. Visi dar nebal- 
sav.ę, bet nori balsuoti (balsavu
siųjų sąrašai gauti), turi iki š.m. 
birželio 17 d. kiekvienas asme
niškai pareikšti norą balsuoti ir 
pranešti šias žinias: 1. pavardę, 2. 
vardą. 3. pilną adresą, 4. amžių 
Laik*. KLB Org. K-to Techniki
nei Komisjiai, 7722 George St., 
Ville Lasalle, Montreal 32, P.Q.

Kiekvenas, čia duotu laiku pa
reiškęs norą balsuoti ir suteikęs 
reikalaujamas žinias, gaus balsa
vimo kortelę ir du specialius vo
kus. Vieną — mažesnį užpildytai 
balsavimo kortelei įdėti, antrą— 
didesnį su Laik. KLB OK Tech
nikinės Komisijos adresu vieno
je pusėje ir balsuotojo adresu ki
toje, balsavimo vokui su balsa
vimo kortele grąžinti." Balsuoti 
laikas bus praneštas siunčiant 
balsavimo kortelę ir spaudoje.

Einamiieji reikalai:
Naujai gauti piniginiai įnašai 

iš Vai d’Or ir Oakville ALOKų.
Laik. KLB Org. Komtetas 

Montreal.

Š.m. gegužės 24 d. vykusių rin
kimų į KLB Tarybą balsavimo 
medžiaga yra gauta iš 14 apylin
kių. -Timmins apylinkei siųstos 
balsavimo kortelės grįžo. Lau
kiama davinių iš likusių 6 apy
linkių. Balsavimų rezultatai pa
aiškės peržiūrėjus skundus ir su
sumavus Apylinkių balsavimo 
rezultatus Apygardomis. Šiuo 
metu yra gautas vienas skundas 
iš Winnipeg - Manitoba Apygar- 

* dos.
Papildomi balsavimai 

Winnipeg-Manitoba Apygardoj
Laik. KLB Org. Komtetas š.m. 

gegužės 30 d. posėdy, susipažinęs 
su MacGregor, Kirdale ir Mell- 
borne lietuvių skundu, su faktų 
ir įvykių eiga, davusia šiam 
skundui pagrindą ir su Winni
peg Apylinkės, kuriai jie pri
klauso, rinkimų dienos protoko
lu, konstatavo, kad dėl trūkumo 
žnių apie vietines sąlygas Winni
peg-Manitoba Apygardoje, ne
buvo laiku atkreiptas dėmesys į 
reikalą modifikuoti balsavimo1 
galimybes, pritaikant vietos są-: 
lygoms, kaip tai buvo padaryta 
panašių sąlygų — žemės ūkio 
Delhi Apylinkėj. < JAV užsakymą gaminti naujo ti-

Nutarta: Winnipeg - Manitoba po mokomųjų lėktuvų. Sutartis “VLIKas”, deja, soli< 
Apygardoje skelbti papildomus: betgi dar nepasirašyta. tų užsispyrimas vi

GENOCIDO KONVENCIJĄ RATIFIKAVO
Aną savaitę Kanados parla- •----------------- ---------------- -------

mentas ratifikavo Genocido kon
venciją. Tuo būdu ją yra ratifi
kavusios 37 valstybės: Tačiau 5 
valstybės, esančios anapus gele
žinės uždangos padarė rezervų, 
kurie praktiškai konvenciją pa
daro negaliojančia. Jos pastebė
jo nepripažįstančios konvencijos 
paragrafo, pagal kurį viena vals
tybė gali apskųsti kitą dėl geno
cido politikos Tarptautiniam 
Teismui.

Tenka pastebėti, kad Kanados 
visuomenė Genocido klausimu 
dar labai mažai tesidomi. Tai 
pūikiai rodo faktas, kad ir kon
vencijos svarstymas, ir jos rati
fikavimas kasdinės spaudos pra
ėjo veik nepastebėtas.

Eisenhower prieš 
izoliacijonizmą

Perdavęs pareigas savo įpėdi
niui Europoje, prieš išvykdamas 
į JAV gen. Eisenhoweris žurna
listams pareiškė, kad apsigyni
mui nuo komunizmo didelį pa
vojų sudarąs manymas, kad JAV 
galį, nuo jo gintis tik namie. Tai 
esanti globalinė problema ir glo- 
bališkai turinti būti kovojama, 
Nereikią pamiršti, kad įvykiai 
kituose pasaulio kraštuose ne tik 
paliečią JAV išteklių ir jėgų san
tykį, bet kartu yra “ir mūsų ide
ologinės kovos dalis”.

Parlamentarui D. Croll.
kuris pasakė gražiausią kalbą už 
Genocido Konvencijos ratifika
vimo, prisimindamas ir Lietuvą, 
“T2” redakciia pasiuntė padėkos 
laišką savo skaitytojų vardu.

— Londonas. — Sovietų am
basadorius Zarubin, 1944-6 m. 
buvęs ambasadorių Kanadoje ir 
atšauktas ryšy su šnipų byla, at
šaukiamas iš Londono. Jis čia iš
buvo 5 metus. Ar jis bus kur ki
tur paskirtas ar liks Maskvoje, 
kaip Maiskis, ir kas bus jo pė- 
dinis Londone, dar neaišku.
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Kada žygiuos Sovietai?
Kaip stiprinamas Vakarų gynimas. —> Vokietijos Rytų zonoj ruo
šiami pilietinio karo kadrai. — Kada prasidės nauja Berlyno blo

kada. — “Paskutinis šansas taikai išsaugoti”.

GEN. MATTEW RIDGWAY

JEIGU JŪRA ŠAUKIAi

Jūrinio laivyno kūrimas, sakyčiau, tiesiog neįmonas be prityru
sių jūrininkų, kapitalo ir jaunuomenės pasiryžimo. Trumpame 
mūsų nepriklausomybės laikotarpyje trūko pirmųjų dviejų veiks
nių, bet tik ne jaunuomenės pritarimo. Po nesėkmingos pradžios, 
kai buvo įsigyti ir prarasti du škūnerio tipo burlaiviai Jūratė ir 
Kastytis, dar neturint savo uosto, nebuvo. priežasties nusimini
mui. Laivyno kūrimui tauta dar nebuvo pasiruošusi, o tą turėjo 
kas nors atlikti, tai yra turėjo susirasti jūrininkų sąjungai talki
ninkų.XLME1SU. pav

Pirmieji talkininkai buvo jūrų skautai, kurie patys stengėsi | sunj 
jsijgyti jūrininkystės žinių, pasiųsti galima didesnį skaičių vyrų į 
jūrų mokyklas ir, gal svarbiausia, visiems, visur ir visada kartoti, 
jog be jūros ir laivyno Lietuvos valstybei nebus gražios ateities.

Taip šiais metais sukanka 30 metų nuo šios skautų šakos susikū
rimo. Jūrų skautijos tėvais buvo broliai Jurgėlos, kuriems jaus
lumas labai dėkingas. Per tą trisdešimt metų daug įvairių audrų 
pergyventa ir be a’ukų neapsieita. Laike užsiėmimų yra žuvę šeši 
jūrų skautai Bet buvo kuo ir pasidžiaugti. Prekybos laivynas jau 
viršijo 10.000 tonų, susidarė karo laivyno užuomazga, augo žvejų 
pastatų skaičius, o taip pat gausėjo jūros sportininkų šeima.

Jūrų skfeutija buvo išdidi: 70-80% visų laivyne dirbančių vyrų 
sudarė esantieji arba buvusieji jūrų skautai.

Jau vien tik pasirodymas bet kokiame Lietuvos kampelyje uni
formuoto jūrų skauto, visiems primindavo, jog Lietuva turi savo 
pajūrį ir tada dažnas pagalvodavo, jog turint jūrą reikia ir laivų.

Sukruto ir visuomenė. Tai liudija su pasisekimu praėjusi 1934 
m. Klaipėdoje jūros diena ir 1939 m. Šventojoje jūros savaitė. To 
buvo pasiekta jūrinių sąjungų pasiryžimu ir jūrų skautų bega
liniu tikėjimu į savo siekius. • ;

Matome, jog jūrų skautija amžiumi suaugusi, bet... kartu dar 
ir vaikas, nes neturi net savo elementoriaus. Tikra tiesa, nes per 
daugelį neatidėliotinų darbų jūrinės sąjungos nespėjo jokio jūri
ninkystės vadovėlio išleisti. Ypač dabar svarbu, nes jūrų skautai 
gyvenadmi trijuose kontinentuose, pradės tarp savęs nesusišne
kėti — juk ir savo jūrininkystės žodyno neturime.

Jūrų skautų vadovybė, norėdama šią spragą užlopyti, paruošė 
trumpą bendrosios jūrininkystės vadovėlį, bet trūksta lėšų jam 
išleisti. Kviečiami vis prijaučiantieji ir tikintieji į Lietuvos būsi
mą gerbūvį jūroje, jūrų skautų bičiuliai, esantieji ir buvusieji jūrų 
skautai tą darbą paremti, aukas siunčiant Lietuvos Skautų Bro
lijos, jūrų skautų skyraus vedėjo vardu šiuo adresu: 85 Delaware 
Ave., Toronto, Ont. Canada. x .

Į jūrą privalome eiti darbais, jėga, protu ir, jei reikia gyvybės 
kaina, tai jūrų skautai tesėjo ir tesės.

Jūrų sktn. ę^tundžia
. *. Jūrų skautų skyriaus vedėjas.

Maloniai prašome kitus laikraščius persispausdinti.

Ne tik Europos Vakarai, bet 
net ir tokia Kanada atsidėjusi 
stiprina savo gynybą. Šiais me- 

- tais gynybai išleidžiama 23% 
daugiau negu pernai. Tuo būdu 
jos išlaidos krašto apsaugai tie
siogiai ar netiesiogiai sudarys 
$3.516.400.000, arba 80% viso biu
džeto pasyvo. Šios išlaidos yra 
didžiausios, kurios tenka Kana
dai taikos metais.

Ruošimasis atremti galimą 
bolševikų smūgį, nors ir pama
žu, bet visą laiką eina į priekį, 
nors, formuojant žemyno kariuo
menę Europos Vakaruose, susi
duriama su įvairiais sunkumais, 

---- ’., kad ir Prancūzijoj, kuri 
sunkiai duoda Š. Atlanto organi
zacijai 12 divizijų, nors karo at
veju galėtų duoti net 120. Todėl, 
kaip praneša vokiečių “Der Spie
gei” Nr. 16/52, gen. sekret. lor
das Ismay pareikalavo užblo
kuoti Prancūzijai visą iš D. Bri
tanijos valiutą, jei iš biurų ir ki
tų patogių vietelių nebus pasiųs
ti į aktyvų darbą visi reikalingi 
karininkai ir kitas personalas.

Anot lordo Ismay žodžių, pasa
kytų nesenai per tarptaut. spau
dos instituto konferenciją Pa
ryžiuj,

Atlanto paktas šiandien su
daro didžiausią, gal net vie
nintelę viltį ir kartu laidą 
išsaugoti taiką.
Jei bus parodyta pakankamai 

ryžto, vienybės ir pasiaukojimo, 
tai per 2-3 metus bus galima iš
vengti karo katastrofų, o pas
kiau, kiek reikiant sustiprėjus, 
bus įmanoma jau daugiau lėšų 
skirti kitiems reikalams, pirmoj 
eilėj — socialinei gerovei kurti.

Šiuo metu Rytų zonoj 
tiesiog siaubingi dalykai.

Tenka laukti 
kados.

Visi sovietiniai 
Berlyną, kaip

Berlyno

vvksta

blo-

aplink 
“Neue 

Zuericher Zeitung5’ Nr. 135/52, 
laikomi tiesiog aliarmo padėty, 
esą, kad būtų išvengta “iš Vaka
rų pusės diversinių aktų ir sa
botažo”. Tas pat ir visu Rytų zo
nos pasieniu. Kaikur gatvės tie
siog atkirstos, nutrauktas visoks 
susisiekimas. Esą, imtasi “apsau-

daliniai 
pažymi

RUSIŠKOJO KOLOSO PAVOJAIl

(Atkelta iš 1 psl.) 
tu geriausias laidas esąs oficia
lus VDepartamento nusistaty
mas, jog Pabaltijys tebėra tik 
laikinai okupuotas.

• Ar nepajėgdami įvertinti 
bauginančios tarptautinės padė
ties ir reikalo sukaupti jėgas le
miamajam momentui ar būdami 
tiek buki, būrelis lietuvių “poli
tikų” bei “žurnalistų” panūdo 
skalbtis apatinius marškinius. 
Galbūt, leistina Taftui vadinti 
Trumaną “karo kurstytoju”, ar 
tūlam “Observator” Paryžiuje 
kaltinti Panay pasirašius kokius 
dokumentus Vichy vyriausybė
je — jie namuose, už jų milijo
nai šalininkų. Bet šitoks lietuvių 
vienas kito purvinimas tremtyje, 
kad anas užgavo mano uošvį ar 
tetėną, tikrai apgailėtinas. Tūlas 
lietuvių veiksnys Niujorke išreiš 
kė baimę, jog svetimomis kalbo
mis skaitą amerikiečiai ar tik ne
pradės po šitokios polemikos lie
tuvių vadų deportacijų... Argi 
šie “didieji” — partijėlių vadai 
lemato, jog ne tik nuo jų pole
mikos, bet ir nuo visos lietuviš
kos spaudos aplamai, pabėgėlių 
jaunimas ima suktis į šoną...

• Daugiau kaip 35 lietuviai 
žurnalistai, net iš / Australijos, 
itsiliepė į LŽS-gos organizaci
nės komisijos kvietimą regist- 
uotis. ši registracija liečia, kaip 
taisyklės numato, buvusius LŽS 
narius Lietuvoje ir tremtyje; re- 
iaktorius, ir visus nuolatinės pe
riodinės spaudos bendradarbius. 
Registracija tęsis iki liepos 15 d. 
Jaža kolkas užsiregistravo iš 
Kanados.

• Jei Maskvos propagandoje 
riumfuoja sugebėjęs prisitaikin- 
i “realistinio” meno reikalavi- 
nams A. Žmuidzinavičius, malo- 
ius pragiedrulis lietuviškam me
tui švystelėjo ir Vašingtone, kur 
Joseph Pennell Fondas, surengęs 
grafikos parodą, iš 549 artistų iš- 
inko 30, kurių kūrinius nupirko 
L & E. R. Pennell Kolekcijai 
kongreso Bibliotekoje papildyti. 
rų tarpe randame “šv. Antaną”, 
grafiko iš Hollis, N.Y. “Jonyno 
Bytauto K.” Jury komisiją su
tarė F. Boyd, Douglas Gorsline 
r J. A Noble.

• Lietuvos gen. konsului Bud
riui prisistatęs Indonezijos kon
sulas N.Y. nusikundė, jog naujo
ji Indonezijos valstybė neturinti 
jokios literatūros apie Lietuvą. 
Konsulas pasiuntė apie 10 knygų 
ir šiomsi dienomis buvo gautas 
iš Indonezijos vyriausybės padė
kos laiškas pažymint faktą, jog 
tai bus bene pirmosios knygos 
apie Lietuvą Indonezijoje.

• Vienoj svarbaiusių kampa
nijos kalbų Bob Taft per visas 
Amerikos televizijos stotis pri
minė, jog jis jau 1941 metais pra- 
matęs komunizmo pavojų ir pa
reiškęs jog šis pavojus esąs di
desnis, kaip fašizmo. Jis nurodęs 
bolševikų tuo metu tik užgrob
tas Suomiją, Estiją, Latviją ir 
Lietuvą, kurios liudiją apie so
vietų užmačias...

• Vėl pora žvejų paspruko į 
Gotlandą. Švedai juos priglau
dė. Jų tautybės kolkas neskelbia.

• Švedija formaliai ratifikavo
genocido paktą. .

• “Amerikos Balsas” tebėra 
puolamas. Taftas prižadėjo, jei jį

išrinktų prezidentu, “Amerikos 
Balsą” kaip reikiant sutvarkyti, 
gi Pat McCarran iš Nevados kon
statavo, jog “AB” turi būti nu
kreiptas jų interesams, jų egzis
tencijai ir ateities viltims.. . 
Esą, būtina kovinga politika, ku
ri siektų kaip galima greitesnio 
Rusų imperijos sugriovimo. Tuo 
tarpu VD atsakyme į seniau pa
teiktus McCarran klausimus sa
koma: “... mūsų politika yra pa
remta gero sugyvenimo su visais 
žmonėmis principu”. “AB” esan
ti priemonė, kuria šis tikslas ga
lėtų būti geriausiai atsiektas.

• Ruseliai yra ypatingai at
sargūs saugodami savo “neutra
lumą” Korėjoje. UP praneša iš 
ten, jog MIG-15 pilotai, pamatę, 
jog amerikiečių gelbėjimo mo
torlaiviai skubinasi išgelbėti jū
ron nukritusį pašautą MIG-15 
lakūną naikintoją, visą ugnį su
koncentravo į vargšą savo ginklo 
draugą, sunaikindami jį su gel
bėjimosi ratu prieš laivui prisi
artinus. Jie turį griežtą įsakymą 
neišduoti MIG pilotų asmenybių.

IR VĖL KLAUSTUKAS
Pereitos savaitės “NL” veda

majame p. J. K. užkliuvo už “T 
Ž” posakio, kad, sudarius KL 
Bendruomenės organus, organi
zacijos, kurios turėjusios noro 
apjungti visus Kanados lietuvius 
— KLS ir KLCT — likviduosis. 
Koks čia “TŽ” griekas, kai lig 
šiol visi taip galvojo ir taip buvo 
viešai deklaruojama? Pagal J. K. 
KLCT esanti “skirtinga organi
zacija, negu KLBendruomenė” 
ir jos likimą išspręsiąs skyrių 
atstovų suvažiavimas. Taip, gir
di, ir KLS pirmininkas Rinkū- 
nas sakęs dėl savo atstovaujamos 
organizacijos likimo tūlame po
sėdy pp. Juškevičių bute.

Mums atrodo, kad ką kada kas 
sakė ir kaip manė ar dabar mano 
tą reikalą sutvarkyti, ne taip 
svarbu. Svarbu, kad jis būtų su
tvarkytas — sutvarkytas centro 
vadovybės, skyrių suvažiavimo 
ar kitokiu sprendimu. Tai visiš-

kai vistiek. O tuo tarpu visdėlto 
nesinorėtų tikėti, kad KLCT sa
vąją sąmyšių kėlimo politiką ir 
toliau tęs? Kad ji yra “skirtinga 
organizacija, negu KLBendruo- 
menė”, visiems visada buvo pui
kiai žinoma. Tik be reikalo buvo 
eikvojamas prakaitas įrodinė
jant, kad ji tik vardu tesisiki- 
rianti, o ištikrųjų visus apjun
gianti ir atstovaujanti.

Šia proga mes dar kartą norė
tume priminti mūsiškei KLCT 
sektiną labai garbingą Urugva
jaus lietuvių pavyzdį. Ir ten vei
kė kadaise Urug. Lietuvių Tary
ba, taip pat skambaus vardo or
ganizacija ir taip pat neapjun
gianti visų to krašto lietuvių. Su
darius Urugvajaus Liet. Bend
ruomenės organus^ toji, Taryba, 
kad nekeltų maišaties, pasivadi
no Dr. Kazio Griniaus vardo 
draugija. O kodėl taip nepadary
ti mūsiškei KLCT?

gos priemonių nuo amerikiečių 
tankų ir šnipų”, aiškina Pieckas. 
Esseno incidentas, kur per riau
šes prieš valdžią buvo nušautas 
vienas komunistas, išnaudoja
mas kaip priedanga “ginkluotam 
tautos pasipriešinimui organi
zuoti”. Pati Rytų zonos vyriau
sybė pertvarkoma, iš jos vis dau
giau išgujant nekomunistinius 
elementus. Austrijos-Čekoslova- 
kijos pasieniu išvedamos spyg
liuotų vielų užtvaros.

Tiek visos Sov. Sąjungos, tiek 
ypač Vokietijos rytinės zonos ir 
satelitų spauda nvo gegužės 8 d. 
pradėjo plačiausio masto puoli
mus prieš Vak. Vokietiją ir visus 
tuos, kurie nesiduoda bolševikų 
suvirškinami, šaukdami Rytų zo
nos “užs. reik, ministerio” Der- 
tingerio lūpomis: “Kas pakels 
ranką prieš mus, tuo pačiu ją pa
kels prieš visas tautas, kurios 
trokšta taikos”. Vokietijai apsi
sprendus pasirašyti su Vakarais 
visuotiną sutartį, toji kampani
ja dar daugiau sustiprėjo, kaikur 
įgaudama tiesiog grėsmingą po
būdį. Rytų zonoj visu sparčiu, 
ypač iš vakarinių Vokietijos sri
čių atvykę, FDJ kom. jaunimo 
nariai ir įvairūs bolševikiniai 
agentai sistematingai apmokomi, 
kaip praneša “Volksbote” Nr. 20 
/52, “pilietinio karo taktikos”: 
vartoti šaunamuosius ginklus, 
granatas, radiją, vesti agitaciją, 
kurstyti minias, kovoti su poli
cija, vykdyti partijos ir profesi
nių sąjungų įsakymus etc. Taigi, 
jei Vakarai nebus pakankamai 
stiprūs, tie būriai su laiku Vokie
tijoje sukels pilietinį karą. Ką 
tuo tarpu daro Vakarai?

Kaipūš Kanados užs. reik. min. 
Pearsono atsakymų į paklausi
mus parlamente paaiškėjo, visos 
Š. Atlanto dalyvės iki 1954 m. 
numato sausumoj suorganizuoti 
80-115 divizijų armiją, kuri bū
tų pajėgi atremti bet kokią inva
ziją. Kanada turėtų duoti vieną 
brigadą ir 12 aviacijos eskadrilių.

1952 m. uždavinys — paruoš
ti 25 divizijas ir 25 turėti at
sargoje. ( ’**'

Bet amerikiečių bičiulis britų 
gen. K. G. Martin, įvertindamas 
per “Daily Telegraph” skiltis re
alias Š. Atlanto S. pajėgas, be 
kita ko, pažymi, kad iš 20.000 JA 
V-bių lėktuvų, kurie dabar yra 
aktyvioj tarnyboj ar laikomi at
sargoj, 73% yra pasenę. Svar
biausių jų signalizacijos korpo 
pabūklų ir įrankių 90% tenka 
skirti prie atgyvenusių pokario 
tipų. JAV Prancūzijai perduo
ti tankai, tiesa, visi yra daugiau
sia Shermano tipo, tačiau jie to
li gražu negali patenkinti visų 
modernaus tipo šarvuotės reika
lavimų. Kaikurie pabūklai, pa
siekę Prancūziją, esą tiesiog se
nienos... Nauja ginklų gamyba 
perdaug pamažu stumiasi į prie
kį. Ministerijos turi už 20 mili
jardų dolerių užsakymų, bet jie 
negali būti Įvykdomi, nes tokiu 
sparčiu dar neįstengia gaminti 
fabrikai.

Tačiau amerikiečiai pažymi, 
kad

visi JAV lėktuvai galės vež
ti atomines bombas, kurios 
dabar jau gali būti nugaben
tos į kiekvieną pasaulio 
vietą.

Amerikiečių gen. Stanley Mi- 
chelsono pareiškimu, amerikie
čiai ateity galės net iki 24 km. 
augščio pasiekti sviediniais prie
šo lėktuvus ir juos numušti. 
“Cheminio korpo” šefas gen. 
Bullene skelbia, jog

Sovietai tobulina vokiečių 
išrastas “nervams žaloti du
jas”.

Ddižioji šios rūšies vokiečių spe
cialistų dalis dabar yra Rusijoje. 
Todėl ir amerikiečiai turi ieškoti 
kontrapriemonių. Ateinančiais 
metais amerikiečių pajėgos sieks 
3,639 mil. vyrų, t.y. dviem milijo
nais daugiau nei 1950 m. Gen. 
Collins paskiausiu pareiškimu, 
amerikiečių armija jau turi to
kių pabūklų, kurie gali šaudyti 
paprastaisiais ir atominiais svie
diniais pakaitomis. Toji atom, 
artilerija sudaro svarbų ginklą.

Ateinanti mėnesį taip pat 
bus paleista į apyvartą ato
minė energija varomi po
vandeniniai laivai.
Devyni Nobelio premijos lau

reatai, daugiausia fizikos specia
listai, parašė prancūzų moksli
ninkui Juliot-Curie, apeliuoda
mi į jį, kad atšauktų savo tvirti
nimą, jog amerikiečiai Korėjos

fronte pradėjo vartoti bakterio
logines karo priemones. Mokslas 
turi tarnauti tiesai, bet ne pro
pagandai, ypač pridengiamai tie
sos vardu.

Prancūzų “Le Monde” pa
skelbtame amerikiečių adm. 
Fichtelerio tikrajame ar ta
riamajame pranešime tvirti
nama, kad: 1) iki 1960 m. 
Europoje neišvengiamai kils 
karas;

2) Europos armiją, susidedančią 
iš 52 divizijų, bolševikai su sa
vo 115 divizijų ištaškys per 3 die
nas; 3) Santarvininkų vyr. būsti
nė baiminasi, kad 150.000 Sovie
tų parašiutininkų gali atkirsti 
Škotiją nuo Anglijos (dėl to bri
tai jau dabar ėmėsi reikalingų 
žygių); 4) karo žvalgybos turi 
žinių apie Sovietų ruošiamą 
Anglijos puolimą atom, bombo
mis; 5) Sovietų aviacija jau ket
virtą karo dieną užimtų danų, 
olandų, belgų ir prancūzų aerod
romus. Iš viso Europa esanti ne
pajėgi pasipriešinti rusų puoli
mui, nes nepajėgūs yra jos poli
tiniai vadai, ūkinio gyvenimo 
vadovai yra dvasiškai išsisėmę, o 
kariniai vadai neturi reikalingo 
kovingumo. Drauge pridėtos ci
tatos iš amerikiečių gen. Wan- 
denbergo pareiškimų, jog tiesiai 
iš JAV pulti Europos ir Rusijos 
kol kas dar neįmanoma, taip pat 
be sustojimo tokį puolamąjį skri
dimą atlikti per ašigalį.

Karą laimės tas, kas turės 
Gibraltarą, Dardanelus ir 
Suęso kanalą.
Apskritai tuo pranešimu buvo 

norėtas sudaryti įspūdis, jog JA 
V-bės nei gali Vak. Europos ap
ginti, nei nori. Būdinga, jog tat 
buvo padaryta kaip tuo metu, 
kai Vak. Europos ir JAV karinį 
bendradarbiavimą buvo sten
giamasi padaryti dar glaudesnį. 
Todėl toks pareiškimas, kurį 
“Le Monde” vis tiek laiko tikru, 
nepaisant visų dementavimų, — 
net paties admirolo Fechteler ir 
Eisenhowerio, — daugelio laik
raščių laikomas “bomba, paleista 
sąmoningai . pasmardinti tarp 
amerikiečių ir Vak. Europos san
tykiams”. Pats tikrasis šios žinios 
“kaltininkas”, “Le Monde” dien
raščio vidaus politikos redakto
rius Remy Rour, pasitraukė. Ne 
vienas ta proga pažymi, jog tuo 
būdu buvo pasitarnauta nebent 
tik bolševikams. Dabar JAV di
desni dėmėsi kreioia nei anks
čiau į Iberų pusiasalį, ypač Por
tugaliją.

“Neue Zuericher Zeitung” Nr. 
131/52, rašydamas, kąip ameri
kiečių kariniai vadai įvertina 
tarptautinę padėtį, pažymi, jog

Sovietai Vakarams pulti tik
ros datos nėra nustatę.

Todėl stiprios Sovietų pajėgos 
laikomos mobilizuotos, tiek Rytų 
Vokietijoje, tiek kitur paruoštos 
žygiui kiekvienu metu, kai tik 
toks isakvmas bus duotas. V.

Pereitą savaitę JAV kariuo
menės Europoje ir Š. Atlanto Są
jungos karinių pajėgų vado pa
reigas perėmė gen. M. Ridgway, 
buvęs Tolimųjų Rytų vadas, 
gen. MacArthur įpėdinis. .

Gen. Ridgway iki šiol buvo pa
sireiškęs tik kaip geras karys.

West Point karinę akademiją, jis 
gavo progos prasikišti tik perei
tame kare, ypač kaip parašiuti
ninkų divizijos vadas, kai buvo 
puolama Sicilija, paskum išsike
liant Normandijoje. Vėliau jis 
vadovavo korpusui, o karui pasi
baigus buvo Viduržemio jūrų sri
ties pajėgų vadas. 1950 m. gale 
buvo paskirtas Korėjoje veiku
sios 8 armijos vadu, o MacArthu- 
rą atleidus, jo įpėdiniu. Visoje 
jo tarnybos eigoje buvo pastebi
mas drąsaus ir sumanaus kario, 
visiems prieinamo, bet griežto 
vado bruožas. Kai atvyko Korė- 
jon, fronto vadas jam parodė 
atsitraukimo planą. Jo atsaky
mas buvo trumpas: “Apie atsi
traukimą nenoriu žinoti nieko. 
Mane domina tik puolimas!” — 
ir į planą net nepažvelgė. Ir ar
mijos kovingumas jo buvo su- 

'stiprintas. Visur jis pasirodė di
delis vadas, bet labai paprastas 
žmogus, kuris nesivaržo praei
nančiam fronto kareiviui pagel
bėti surišti atsipalaidavusius 
raištelius, bet kur reikia parody
ti bekompromisinį griežtumą.

Perėmęs MacArthuro parei
gas, Ridgway pirmą kartą susi
dūrė su politikos problemomis ir 
diplomato pareigomis. Jis jau 
ten perprato, kad priešas yra ne 
tik kovos lauke, kad prieš jį sto-

vi visos komunistinio pasaulio 
pajėgos, kad vadovauti tenka ne 
vien savojo krašto patikėtosioms 
armijoms, bet vadovauti pajė
goms daugelio tautų, kurios ne 
visos vienodai žiūri į reikalą ir 
kad su tuo tenka labai skaitytis. 
Tokia padėtis buvo Tol. Rytuo
se, ji dar komplikuotesnė jo nau- , 
jojo veikimo baruose. Čia dar vi
sa eilė naujų problemų, kurių 
ten nebuvo. Čia 14 š. Atlanto S. 
narių, kurių tarpe daug nepasiti
kėjimo — ypač Vokietijos klau
simu, — daug sunkių ūkinių ir 
politinių problemų.

Lig šiol Europos pajėgų vadui 
buvo daugiau politinių bei diplo
matinių problemų, negu grynai 
kariškų. Iki šiol Ridgway pana
šiose aplinkybėse dar nebuvo. 
Dėl to kyla klausimas ar jis su
gebės būti politiku ir diplomatu, 
ar perpras visą painiavą, kaip 
perprato kariškas problemas. Jei 
toks karys pastatytas Europos 
vado poste, galima laukti, kad 
čia kariškosios problemos bus 
atskirtos nuo politinių bei ūkiš
kųjų. Tokių balsų buvo jau Ro
mos ir Lisabonos konferencijose. 
Bet ir tada jo vaidmuo dar ne
liktų paprastas, nes visiškai at
sieti tų problemų neįmanoma.

Galima būtų reikšti dar ir ki
tą spėjimą. Jei Europos pajėgų 
vadu skiriamas karys tikrąja to 
žodžio prasme, gal laukiama, kad 
čia netrukus tikrai kariškas už
davinys gali išeiti į pirmąją vie
tą. O kito vado, kuris būtų tin
kamesnis staiga iškilusiam pavo
jui likviduoti, kuris turėtų drą
sos mestis į rizikingus manev
rus, JAV, sako, neturį.

PERKANT VARTOTA AUTOMOBILĮ
Daug kas išsigali pirkti tik 

vartotą automobilį. Tokiems bus 
pravartus patarimai, kuriuos 
duoda “Toronto Better Business 
Bureau” ir “University of To
ronto division of public safety”

1. Naujam automobiliui, fabri
kas duoda garantiją. Perkant 
naują mašiną išsimokė j imui, rei
kia įsitikintLar pakeliamos bus 
išsimokėjimo sąlygas, nes pasi
rašytos sutarties negalima panai
kinti grąžinant mašiną.

2. Perkant vartotą automobi
lį, reikia pirkti iŠ pardavinėtojo, 
kuris turi gerą vardą. Kaikurios 
vartotos mašinos parduodamos 
su garantija. Garantijoje gali bū
ti parašyta, kad mašina yra su
tvarkyta ir kad ji geram stovyje, 
kai parduodama arba kad parda
vėjas apsiima tam tikrą laiko
tarpį taisyti mašiną, jei tai bus 
reikalinga. Daug vartotų maši
nų parduodamos “kokios yra”, 
tai reiškia, be garantijų. Negali
mo priimti žodinės garantijos. 
Garantija turi būti raštu.

3. Perkant vartotą mašiną ne
reikia kreipti daug dėmesio į 
pravažiavimo rodyklę. Geriausia 
galima spręsti apie mašinos va-

A

BELAISVIU BELAISVIS
Dažnai šaipydavosi vokiečiai 

iš jankių karingumo. Esą, jan
kiai karą suprantą kaip žuvavi- 
mą arba medžioklę. Nenušovei, 

•nesugavai, tai nieko tokio, bile 
gražiai praėjo “weekend”.

Paskutiniai įvykiai Korėjoje, 
raudonųjų belaisvių stovykloje 
su gen. Dodd parodė dar keistes
nių dalykų. Ypač gi £en. Calson 
kapituliacijos sąlygos. Bereikė
jo dar pridėti, kad prez. Truma- 
nas yra didžiaušias banditas... 
Gen. Colson būtų ir tai pasirašęs. 
Ar bereikia didesnės gėdos Ame
rikos visai armijai. Kokį įspū-. 
dį tai padarė Europos karo va
dams, kuriems gali tekti atsidur
ti amerikiečių vadovybėje? Tur
būt, kaip iki šiol, jie bemeilys 
gauti ginklų, o kariauti, sakys, 
ir patys mokam. Kas gi gali būti 
tikras, kad koks nors kitas gene
rolas mažame apsupime nepasi
rašys kapituliacijos prieš raudo
ną puskarininkį ar belaisvį.

Daug mūsų ir svetimi laikraš
čiai prirašo apie įvairius būtus 
ir nebūtus karo planus ir laimėji
mo galimybes, tačiau pasigenda
ma išsamių ir aliarmuojančių 
straipsnių, ypač anglų spaudoje, 
apie penktosios kolonos veiklą. 
Arčiau pasvarsčius visą reikalą 
yra aišku, kad bolševikinė penk
toji kolona puikiai organizuota.

Ir Kanadoje kero atveju stipri 
penktoji kolona pareikalautų 
daug karių viduje, o gal net ka
pituliacijos. Dabar raudonieji, 
gavę Kremliaus signalą, galėtų
per 12 vai. už^ldyti visą Kana- 'sutikti 10.000 mintos.

dą. Kanados arsenalai, aerodro
mai ir kareivinės neturi jokios 
apsaugos, net taikos metui tin
kamos. O dabar gi nėra taikos 
metas. Vyksta įtempta kova vi
same pasaulyje. Pakaks išžudyti 
20.000-30.000 įtakingesnių Kana
dos vyrų, kad būtų paskelbta vi
siška kapituliacija. Tikėti pasa
koms, kad slaptoji policija žino 
viską apie kompartijos veiklą, 
būtų perdaug naivu. Kiekvienoje 
žinyboje yra didelis procentas 
komunistų agentų, kurie, atėjus 
momentui (tik ženklui), betku- 
rios įstaigos veiklą galėtų pasuk
ti jiems pageidaujama kryptimi.

Visi ruošiasi karui ir daro di
delius medžiagų sandėliavimus, 
tačiau tik mažas potvynis Win- 
nipege per 3 savaites paralyžavo 
degamųjų medžiagų pristatymą 
ir pajusta jų stoka. Griebtasi ra- 
cionalizavimo. Kasgi būtų iškilus 
karui ir pasireiškus sabotažui?

Amerikoje degamųjų medžia
gų darbininkai paskelbė strei
ką... ir tuojau benzino varto
jimas aviacijai buvo 30% suma
žintas, o lakūnų pratimai susto
jo. Tuo tarpu disponuojama mi
lijonais tonų metinės produkci
jos, kuri visai nesandeliuojama 
ir neturima net 1-2 mėn. atsar
gų. Ar tie faktai nerodo, kad ii 
didžiausi optimistai pradeda pa 
sidaryti pesimistais?

St Bnjokas.

— Vancouver. — Iš Korėjos 
grįžę 1.157 kanadiečiai čia buvo

žiuotą nuotolį iš sėdynės. Jeigu 
sėdynės yra labai susidėvėju
sios, tai mašina yra labai išvaži
nėta. Patikrinkite rankenos, 
stabdžio ir greičio pedalų gumą. 
Reikalinga išvažinėti virš 6000 
mylių, kad guma nusinešiotų.

4. Reikalaukite, kad leistų mo
torą veikti nuo 20-30 minučių ir 
po to patikrinkite mašiną važiuo
jant keliu. Jeigu alyvos spaudi
mas motorui sušilus pasilieka že
mas važiuojant 25 mylių greičiu, 
guoliai yra atsileidę arba išsi- 
dėvėję.

5. Įsiklausykite, ar nėra garsų 
transmisijoje, variklio dėžėje. 
Jei varikliai šitose dviejose vie
tose yra labai išnešioti, tai jie 
sudaro tam tikrą malimo garsą.

6. Važiuokite mašina pamažu 
ir greičiau ir stebėkite ar moto
ras vienodai traukia. Jeigu ne
vienodai, tai uždegimas arba 
ventiliai' negeram stovyje.

7. Po važiavimo patikrinkite
ranka automobilio šaldytuvą. 
Jeigu jo kaikurios vietos šaltos, 
tai šaldytuvas gali būti užkimš
tas purvu ir jūs netrukus turėsi
te sunkumų. '

8. Vairavimo ratas neturėtų 
turėti didesnės judėjimo laisvės 
kaip dviejų ar trijų colių, kai 
mašina stovi. Nepriveržtas vaira
vimo ratas rodo, kad mechaniz
mas yra išnešiotas.

9. Įsitikinkite ar priekiniai ir 
užpakaliniai ratai gerai nustaty
ti. Jeigu jv- nustatymas nėra ge
ras, tai mašina gali būti pavojin
ga arba pp-Jc-ngos labai greit nu- 
sivažinės.

10. Tikr- nant mašiną gatvėje 
žiūrėkite, ' r nėra padangose nu
sidėvėjime žymių. Šitie nusidė
vėjimai rtsiranda dėl prieki
nių ratų blogo nustatymo arba 
dėl blogos ygsvaros tarp padan
gų ir ratų Didesnis nusidėvėji
mas gali trukdyti mašinos val
dymą greičiau važiuojant.

11. Jei mašina turi vandens re
guliuojamus stabdžius, nuspausk 
stabdymo pedalą iki grindų ir 
laikyk jį ten keletą minučių. Jei 
tuo metu spaudimas stabdžiuose 
mažėja, tai stabdžių sistema pra
leidžia vandenį ir mašina ne
saugi.

12. Jei mašina, išleidžia mėly- 
iai-baltus dūmus jau greitai va
liuojant, ji išleidžia, turbūt per 
iaug benzino ir gali būti labai 

brangi.
Nenusimanantieji auto-mecha- 

nikoje pirkėjai paprastai sando
ri prityrusių mechanikų, kad pa
tikrintų numatytą pirkinį Jei 
pardavėjas nenori leisti patikrin
ti mašinos mechanikui, tai ma
šina, turbūt turi sugedimų.

Toronto Universiteto “division 
of public safety” siūlo, kad par
davėjas pakeltų mašiną keltuvu, 
kaip pakeliama mašinas tepant 
Pilkėjas tada galėtų patikrinti
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Darnaus darbo belaukiant Ar tebėra Austos Vartai?
Šiomis dienomis įvykę rinki

mai išskyrė iš mūsų tarpo asme
nis, iš kurių bus sudaryta bend
ruomenės vadovybė, sakyčiau, 
lietuviškoji valdžia Kanadoje. 
Tačiau tiksliau būtų išsireikšti 
ne valdžia, • bet... darbininkų 
kadras. Jiems teks ne tiek valdy
ti, kiek dirbti. O darbo apstu. 
Daugiau negu laiko. Tiek daug 
uždavinių laukia naujųjų darbo 
jėgų. Lietuvos išlaisvinimas — 
pats svargiausias ir sunkiausias. 
Reikia manyti, kad mūsų bend
ruomenės organai šioje srityje 
pasistengs padaryti visa, kas ga
lima savo kompetencijos ribose, 
prisilaikydami Lietuvos laisvini
mui Vadovaujančių • Veiksnių 
nurodymų. Bet ne. apie tai aš 
noriu kalbėti. Noriu paliesti tik 
du mažus, bet, vįsdėlto, jautrius 
uždavinius, kurie man arčiau 
prie širdies ir mano žinojimo.

Nedidelis tai uždavinys. Gali
mas ir įvykdomas. Jautrus ir 
garbingas:

“Nuogą pridenk, alkaną pa
penėk, ištroškusį pagirdyk”.

Kristus liepė mylėti, taip kaip 
save ir samarietį, tad nemažes- 

# nė pareiga mylėti broliui brolį, 
lietuviu lietuvį, apnuogintą alks
tantį, ir bebaigiantį nusivilti sa
vo laimingaisiais tautiečiais, ku
riems likimas buvo palankesnis 
ir atnešė juos į dolerio kraštus.

Ar mes drįstume nerausda
mi tvirtinti, kad atliekame 
pilnu saiku savo pareigą mū
sų badaujantiems tautie
čiams Vokietijoje?!

Tenka suabejoti. Jei mes patys 
būtume jųjų vietoje, esu tikras, 
ne vieną keiksmažodį paleistu
me užjūrio kryptimi. Jei mes 

'vien Kanadoj turime apie 25.000, 
o kad ir 20.000, lietuvių, tai jau 
šis tas. Juk Vokietijoje yra likę 
tik apie 10.000 nelaimingųjų. O 
kur pagrindinis mūsų aruodas 
— JAV-bės, kuriose apie vieną 
milijoną skaičiuojama lietuvių 
kilmės žmonių?! Atrodo, kad 
nes galėtume įstengti

kiekvienas tam reikalui pa
aukoti po vieną dolerį per 
mėnesį.

Vien iš Kanados per metus susi
darytų apie $300.000. Gi Ameri
kos lietuviai galėtų ir apie mili
jonus pakalbėti. O kurgi dar 
Australija ir kiti kraštai? Drįstu 
tvirtinti, kad dvylikos dolerių 
skriaudos savo ūky metų bėgy
je mes tikrai nepastebėtume, o 
badaujančios senutės, našlaičiai 

- ir ligonys pasijustų darnios šei
mos nariai, nepaprastai laimin
gi. Įgytume ir nežemiškų nuo
pelnų. Juk mylėti artimą — ant
ras didžiausias Dievo įsakymas. 
Argi nedera šeimos nariams tuo 
pat kąsniu pasidalyti. Ne vienas 
pasakys: aš negaliu, aš — be
darbis ir tt. Žinoma, kad yra ir 
visai finansiškai nepajėgių, ypač 
iš naujakurių tarpo. Bet jų ... 

'mažuma. Jei mes sudarytume ir 
pusę mano užsimintų sumų ir 
tai būtų nepaprastai džiugu.

./ Vokietijoje likusiųjų būklė 
tragiška.

Štai keletas eilučių iš ten:-“Iš 
negalinčiųjų emigruoti, likusių
jų Vokietijoje apie 10.000 lietu
vių, tik apie 10% turi darbą. Li
kusius 90% sudaro seneliai, inva
lidai, ligoniai, našlės su daug ma
žamečių vaikų ir kt. Jie gyvena 
senuose, drėgnuose ir šaltuose 
nuo karo užsilikusiuose barakuo
se. Nuo š.m. sausio 1 d. jie yra 
įjungti į vokiečių ūkį ir

gauna mėnesinę pašalpą: 
šeimos galva — $10.70, kiti su
augę asmens — po $9.23 (po 30 
centų į dieną!) ir vaikai — po 
$5.64 į mėnesį arba 18 kanadiškų 
centų į dieną”. Mūsų vaikai gal 
kramtomajai gumai išleidžia 
daugiau, negu jų vaikai gauna 
maistui! Produktų kainos Vokie
tijoje panašios kaip ir Kanado
je. Kaikas dar ir brangiau. ”Iš 
tos pašalpos reikia apmokėti 
nuomą už butą, švięsą ir kurą 
(kaikur tik už kurą). Nuo 1952. 
I. 1. iš niekur kitur paramos jie 
negauna”.

Galima įsivaizduoti, kiek ir ko
kio maisto jie begali įsigyti iš sa
vo centų, apmokėję buto ir kuro 
išlaidas. “Kaikurie vaikai todėl 
yra taip nusilpę, kad atleidžiami 
nuo mokyklos lankymo”. Vienas 
labai rimtas asmuo iš Vokietijos 
rašo: “Atvirai prisipažinsiu, kad 
ne kartą su kertėsiu tam tikru 
galvojau, kad mūsų naujieji 
amerikonai bei kanadiečiai, na
mus bei karus bepirkdami, savo 
vargstančius brolius bei.seses pa
miršta. Tokia mintis kažkaip ne
norom prašosi, matant čia liku
siųjų lietuvių begalinį vargą”.

I Ar mes liksime nebyliais 
šiam brolių skundui?
Atrodo, negalime skųstis, kad 

mūsų žmonės būtų jau tokie be
jausmiai, ir jų širdis nesudrebė
tų, kai ten už vandenyno brolis 
mirtų badu... Mūsų mažos Lon
dono lietuvių kolonijos pavyzdys 
parodė, kad mūsų žmonės yra 
pakankami nuoširdūs ir duosnūs. 
Dar gražesnis palyginamasis 
vaizdas Tautos Fondo rinklia
voj: mažesniosios kolonijos su
aukojo daugiau, negu už jas ke
lis kartus didesnės.

Mano manymu, 
badaujančio brolio šauksmas 
lieka balsu tyruose šaukian
čiu tik todėl, kad šelpimo 
klausimas pas mus nėra 
įjungtas į organizacinius rė
mus

ir plūduriuoja tarp mūsų, kaip 
atsitiktinis reikalas. Naujųjų 
mūsų valdomųjų organų užda
vinys — jį padaryti pilnateisiu, 
nuolatiniu reikalu. Kaip geriau 
jį organizuoti, ar kaip Tautos 
Fondą ar kaip kitaip, tas klausi
mas bus visai aiškus tiems, kurie 
tą darbą dirbs ir bus jį išstudi
javę. Svarbu, kad jis visada fi
gūruotų darbotvarkėj ir kad bū
tų pareigūnai, kurie tuo reikalu 
rūpintųsi.

Mes negalime padėti Sibiro 
taigose mirštančiai sesei ar bro
liui, partizanui Lietuvos miške, 
mes negalime paguosti ten rau
dančios, sūnų ir dukrų neteku
sios, motulės, tad padėkime nors 
toms sengalvėlėms motulėms, 
džiovininkėms sesėms ir tiems 
badaujantiems našlaičiams, ku
riems galime. Vokietiją savo 
skatiku pasiekti visi galime!

Kitas mano norimas iškelti ir 
judintinas klausimas, gal būt, ir 
ne toks opus, bet mums patiems 
reikalingas ir naudingas, — 

kultūrinių reikalų centrali
zuotas tvarkymas.

Iki šiol tie reikalai daugiausia 
vystosi gaivališkai, be paškati- 
nančių iš viršaus pastangų ir 
daugumoj vietų smarkiai pašlu- 
buodami. Visus labai džiugina p. 
p. Tamošaičių užsimojimas Ka
nadoje įkurti lietuvišką kaimą ir 
kita jų energinga veikla. Toks

mečiais brandintas, mūsų kultū
rinis įnašas, kurio dėka mes ga
lime būti įvertinti iš gerosios pu
sės ir pripažinti tinkamais papil
dyti Kanados gyventojų skaičių. 
Juk kiekviena tautybė yra lyg 
svarstyklėmis svarstoma, verti
nama. To svarstymo rezultatai 
atsiliepia į imigraciją, buto ir 
darbo gavimą, darbe ir už jo ri
bų traktavimą ir net... į gim
tojo krašto laisvinimo bylą. Vo
kietijoje lietuviai buvo užsireko
mendavę gana gerai. Niekas jų 
neskirdavo į rytinių kaimynų 
kategoriją. Ir mene jie neretai 
pirmavo. Vokiečių kultūriniams 
reikalams šefas prie amerikiečių 
kariuomenės* kartą pastebėjo: 
“Mane nepaprastai domina jūsų 
(lietuvių, Ę.F.D.) tautinis menas 
ir aš pastebėjau, kad muzikos— 
dainos srity lietuviai čia energin
giausiai, organizuočiausiai ir 
gražiausiai pasireiškia”. Norėtų
si šitokią ištarmę išgrįsti ir iš da
bartinių mūsų šeimininkų. Žino
ma, aš turiu galvoj tokį ansamb
lį kaip “Čiurlionis” ir “Dainava”. 
“Amerikiečiai” gal dar turės ir 
galingą vyrų chorą, kurį dabar 
organizuoja muz. Br. Jonušas.

Kanadai užtektų vieno re
prezentacinio ansamblio 
(Montrealy ar Toronte) ir 
vyrų choro ar tikrai gero 
kvarteto,

panašaus kaip buv. p. Jerošeko. 
Tam, žinoma, reikia nemaža pas
tangų: ir organizatorių, ir diri
gento, ir dalyvių. Tačiau inicia
tyva ir pagalba turi eiti ne tik iš 
apačios (iš dalyvių), bet ir iš vir
šaus, iš busimosios mūsų vadovy
bės. Jei “amerikiečiai” gali, tai 
ir “kanadiečiai” turi galėti. Bene 
Amerikos lietuviai turi laiko at
žvilgiu geresnes darbo sąlygas? 
Pasišventimas lemia viską!

Tai tik du maži reikaliukai. O

kiek daug didelių! Visus juos tu
rės įvykdyti naujai išrinkti orga
nai centre ir apylinkėse. Todėl 
labai svarbu, kad tie išrinktie
ji labiau mėgtų darbą, negu val
dymą. Nemažiau svarbu, kad 
tarp jų viešpatautų darnumas. 
Žinome, kad gulbės, vėžio Ir ly
džio tempiamas vežimas nejuda 
iš vietos. Po ilgoko laukimo, visų 
srovių susitarimas rikimų reika
lu visuomenės buvo sutiktas su 
neslepiamu džiaugsmu. Norėtųsi 
linkėti, kad ir išrinkus būtų vi
sais klausimais susitariama, dar 
sklandžiau, negu ligi šiol. Nėra 
namų be dūmų. Nėra šeimos, ku
rioj nebūtų retkarčiais apsibara
ma. Tačiau, jei galų gale susita
riama, jei šeimoj daugiau viešpa
tauja taika, viens kito suprati- 
mas,ir užjautimas, — mes tą šei
mą laikome pavyzdinga. Tegul ir 
Kanados lietuviai užsitarnauja 
tokios šeimos vardą. Tegul mūsų 
himną užbaigiąs šūkis “Vardan 
tos Lietuvos vienybė težydi” —• 
nebūna tušti žodžiai, bet meilės 
tėvų kenčiančiam kraštui pa
gimdyta realybė!

Ed. F. Daniliūnas.

Toronto lenkų laikraštis “Glos 
Polski”, Nr. 22, paskelbė oficia
lios lenkų spaudos agentūros IP 
pranešimą, pavadintą “Azija
tai Aušros Vartuose”.

Sakoma, kad pranešimo duo
menys imti iš lenkų bėglių iš už 
geležinės uždangos pranešimų ir 
specialiai iš pranešimo tūlo jūrų 
karininko vilniečio, kuris gyven
damas Lenkijoj, labai domėjęsis 
savo gimtojo miesto likimu ir 
daug surinkęs žinių apie jo gy
venimą iš dažnų atbėgėlių iš ten 
į Lenkiją.

Pasak to karininko Vilnius 
virstąs rusų ir azijatų miestu, 
nes ten esą apgyvendinamos šei
mos gausių bolševikinių pareigū
nų ir kariškių, kurių tarnybos 
vieta Lenkijos pasieny. Ypatin
gai daug esą azijatų, nes čia esą 
sutraukti azijiniai sovietų armi
jos daliniai. Kaip Štetine vargiai 
begalima esą išgirsti kalbant ne 
rusiškai, tąip ir Vilniuje, nes vie
tos gyventojai prislėgti, o siautė-

Lietuvos kaime pavasarį

“PRIŠAKINĖS TECHNIKOS PASAULIO SOSTINĖ
Apie krašto bei miesto gyve

nimą, jo verslus, įstaigas ir gy
venimo tempą ekonomistai 
mėgsta spręsti iš telefonų apa-

kaimas tikrai nepaprastai pasi- ratų skaičiaus. Juo gyvenimas 
tarnautų mūsų tautinei propa- primityvesnis, tuo mažiau būti- 
gandai. Žingsniu žengia pirmyn nas yra telefonas, juo spartesnis 

yra’ tempas, juo daugiau žmonės 
turi svarbių reikalų, tuo būti
nesnis yra telefonas.

Iš Maskvos mes girdime nuo
lat skelbiant apie prišakinę tech
niką komunistiniam pasauly, 
apie stačiai technikos stebuklus 
pačioje Maskvoje. Bet štai žur
nalistai praneša davinius te
nykščio gyvenimo pagal tik ką 
paskelbtą telefonų knygą. Pasi
rodo, kad tokia Maskva, kurios 
gyventojų skaičius skelbiamas 
4.137.018, toli atsilikusi net nuo 
Toronto, kuris gyventojų teturi 
net nepilną milijoną.

Toronto daviniai yra paskelb
ti 1950 m., kai jis be priemiesčių 
teturėjo 667.487 gyv. Tada jis te
lefonų turėjo 391.285, o Maskva 
dabar jų teturi 75.200, iš kurių 
7.600 yra kolektyviai naudojami 
— atskirų namų visų gyventojų, 
apie 15.000 telefonų turi įvairios 
kontoros, krautuvės, mokyklos 
ir tt. Telefonus visoje Maskvoje 
teturi 3 šventnamiai, ar jų tiek 
ir tėra: Sept, dienos adventistų, 
baptistų ir žydų. Gėlių krautu
vių tėra 17, parfumerijos parduo
tuvių 12, brangenybių krautu
vių taip pat 12, knygų parduotu
vių 84, vaistinių 130 ir 4 homeo- 
patiškos, ligoninių 98, kapinių 9, 
lombardų 5 ir tt. Beje, kino teat
rų 50, teatrų 31, leidyklų 74.

Torontas Maskvą pralenkia 
vaistinėm, kino teatrais, visų rū
šių krautuvėm ir tt.

Bolševikinė Lenkijos 
konstitucija

Speciali konstitucinė komisi
ja, vadovaujama prezid. Bieruto, 
kuris tik neseniai atšventė iš
kilmingai 60 m. sukaktį, savo

mušų periodinė spauda. Kaikur 
rodo gražių gyvybės ženklų ir 
mūsų dramos atstovų pasirody
mai. Bet

kaip su ansambliu?
Juk jis būtų labiausiai supranta
mas tiems, kurių čia daugiausia 
ir kurių aplinkoj mes gyvename. 
JĮ lygiai su malonumu gali klau
sytis ir anglas, prancūzas ir uk
rainietis ar pabaltietis. Kaikas 
pasakys: kokia čia nauda iš to 
ansamblio? Buvo nemaža tokių 
ir Vokietijoje gyvenant. Net ir 
augštieji LTB pareigūnai pra
džioj į ansamblius labai pavir
šutiniškai ir net skeptiškai žiū
rėjo, bet paskui juos įvertino ir 
tapo nuoširdžiausiais jų rėmė
jais. Juk ne vieną sykį LTB Vyr, 
Komiteto nariai, nepriėję prie 
reikiamo DP reikalams pareigū
no ar negavę teigiamo sprendi
mo, visa tai sklandžiausiai su
tvarkydavo ... ansamblių kon
certuose, į kuriuos atvykdavo vi
si reikalingiausi okupacinių įs
taigų pareigūnai. Mūsų ansamb
liai ambasadoriaus pareigas at
liko geriau, negu bet kas kitas. 
Galima sakyti, šimtu nuošimčių. 
Tiesa, gal čia Kanadoje, jiems ir 
nebėra tokios svarbios rolės, ko
kia buvo ten. Bet mes žinom, ką 
kuris naujakurys ar tautybė čia 
truputėlį padaro į bloga, tjr.oj tas 
paryškintam spalvom, išpūstai 
iškeliamas į viešumą ir keliauja 
per visų kanadiečių lūpas. Ten
ka tai atsverti iš gerosios pusės. 
Nei ypatingais specialistais, 
technikos žinovais, išradimais, 
tautos didumu ar kitais sfvo pra
našumais mes negalime stebinti 
ar didžiuotis. Lieka vien tik tau
tinis menas, mūsų senolių šimt-,

Baltieji Rūmai Vašingtone *

darbą baigė. Paruoštos konstitu
cijos projektas buvo bolševikiš
kai “apsvarstytas” masiniuose 

’mitinguose, t.y. oficialių agentų 
išgarbintas. Daba? jis7 pasiųstas 
priimti seimui. Manoma, kad 
naujoji konstitucija bus paskelb
ta liepos 22 d., t.y. vad. Liubli
no manifesto metinėse, naujoje 
Lenkijos valstybinėje šventėje.

Yra paruoštas ir naujas rinki
mų įstatymas, kuris betgi ne
skelbiamas. Dabartinio seimo ka
dencija baigiasi rugpiūčio mėn. 
Naujojo seimo rinkimai rudenį 
bus vykdomi beabejo pagal nau
jąjį įstatymą, kuris turės garan
tuoti visišką komunistų laimė
jimą.

Komunistų partija poniškėja
Sovietų Sąjungoje 1939 m. 

kompartijos narių tarpe inteli
gentiją sudarė 20%, o 80% buvo 
darbininkai. 1947 m. kompartijos 
narių tarpe inteligentija sudarė 
jau 53%. Atseit, partijoje įsivy
rauja valdančioji klasė — val
džios aparato žmonės.

Vadinama neklasinė valstybė, 
Sovietų Sąjunga turi 5 ryškiai iš
skirtas klases, kurių kiekvienos 
gyvenimo sąlygos yra įstatymais 
nustatytos. Augščiausiai stovi 
politbiuro nariai su savo arti
mais padėjėjais bei partijos, val
džios, kariuomenės ir policijos 
viršūnėmis, toliau seka augštieji 
valdininkai, karininkai, įmonių 
vadovai, slaptosios policijos tar
nautojai, menininkai, mokslinin
kai ir kaikurie stachanoviečiai. 
Trečią klasę sudaro valdžios ir 
ūkinio aparato tarnautojai, ket
virtą darbininkai bei kolchozi- 
ninkai, o penktą — darbo sto
vyklų kaliniai, visiški beteisiai.

\ *

Revoliucionieriai profesionalai
Žinomoji žurnalistė D. Thom

pson, stebėdama Italijos gyveni
mą, pastebėjo įdomų reiškinį. Po 
Rusijos skaitlingiausioje italų 
komunistų partijoje, kaip ir ki
tuose kraštuose, visa komunistų 
partijos vadovybė yra gerai ap
mokama. gauna geras algas, o 
savanoriški darbininkai iš pasi
šventimo yra tik patys smulkie
ji — literatūros platintojai, kom. 
laikraščių prenumeratų rinkėjai, 
“studijinių grupių” nariai, o visi 
virš šių, kurie daro politiką, va
dovauja, yra apmokami profesio
nalai. Jiems esą apmokama iš 
narių mokesčių ir iš partijos va
romų įvairių biznių — spaudos, 
spaustuvių, kino teatrų ir tt Ir 
būdinga, kad varydami biznius, 
komunistai klijentų tarpe turi 
net pačius stambiuosius aristo-

kratus, reikalingus liuksusinių 
patarnavimų.

Sovietų aviacija
“Aviation Age” praneša, kad 

Sovietų Rusija dabar turinti 85 
lėktuvų ir 25 motorų fabrikus. 
Pereitais metais juose visuose 
buvę pastatyta 22.000 lėktuvų, 
kurių pusė naikintuvų. Didžiausi 
fabrikai esą Gorky, Tiflise ir 
Maskvoje. Esą, jei netrūktų mo
torų, aluminijaus ir kt. žaliavų, 
sovietai galėtų per metus pasta
tyti 60.000 lėktuvų. Šiuo metu 
esą dar statomi dideli lėktuvų 
fabrikai Sibire ir Tolimuosiuose 
Rytuose. Daugiausia esą statoma 
naikintuvų, vien pernai pastatę 
jų 10.7000. Be to, pernai pastatę 
530 žvalgybinių lėktuvų, 1430 
transportinių, 5000 ryšio bei mo
komųjų, 3060 lengvųjų ir viduti
nių bombonešių, 1246 sunkiuo
sius bombonešius. Iš to galima 
daryti išvadą, kad Sovietų avia
cija taikoma pirmiausia gyni- 
muisi, bet ne puolimui.

Susikirto dėl Irano
Pereitą savaitę buvo paskelb

tas tekstas prieš savaitę Sovietų 
Rusijos įteiktos Iranui notos, 
kurioje S. Rusija nurodo, kad 
priimdamas JAV pagalbą Iranas' 
laužo 1921 m. sutartį, kuri net 
numato teisę sovietams įvesti 
kariuomenę, jei Irane susidarytų 
pavojus jų interesams. JAV 
Valstybės Departamentas panei
gė, kad Irano kariuomenė būtų 
kontroliuojama JAV-bių ir pri
minė, kad 1921 m. sutartį Sov. 
Rusija sulaužė ir kišasi į Irano 
vidaus reikalus.,

Trumanas klystąs
Buvęs Valst. sekretorius Byr

nes balandžio mėn. Nr. “Col
liers” rašo, kad knygoje “The 
President” Trumanas neteisin
gai sakąs, kad aplinkybės Pots
dame privertusios sutikti su ry
tinės Vokietijos Rusų bei Len
kų okupacija. Tokio susitarimo 
išviso nebuvę ir savo kalboje vo
kiečiams Stuttgarte jis tai pasa
kęs vokiečiams, pritarus pačiam 
prezidentui. Jis visose derybose 
su Rusais visada pabrėždavęs, 
kad vienašališkai Rusų spren
džiamas Vokietijos rytinių sienų 
klausimas galės būti išspręstas 
tik taikos konferencijos. Tą patį 
tvirtinę ir jo įpėdiniai Valst. sek
retoriai, o prezidento dabartinis 
pareiškimas esąs klaidingas ir 
tik džiuginąs Rusus.

• — Budapeštas. — 
kunigams valdžios 
įvesti komunistinės 
jos egzaminai.

ją komšomolcai demonstruoją 
rusiškumą.

Dėl paties Vilniaus rašoma ši
taip:

“Pats Vilnius šiandien yra 
apylinkinių azijatų Meka, nes jį 
kartais dar pasiekia šiokie tokie 
rūbų bei maisto transportai. Mū
sų tautos šventoyės Aušros Var
tų jau senai nebėra. Aplink juos 
buvę visi seni namai nugriauti, 
plotas sulygintas ir supluktas pa
senusio tipo sunkiaisiais tankais, 
naudojamais kaip “spaudėjai”. 
Toje vietoje iškilo dideli gyve
namieji blokai ir kareivinės. Vil
nietės moterys, kurioms ne taip 
senai pasisekė prasiskverbti pas 
šeimas į Radomą, Vilniaus gyve
nimą nupasakoja labai niūriai.

Rasų kapinių nebėra. Net sun
ku beatspėti, kur buvo lenkų ka
rių kapai, kurių tarpe buvo padė
ta Maršalko (Pilsudskio. Red.) 
širdis. Civiliai ten neįleidžiami. 
Ten patenka tik negausūs pre
kiautoja’, amatininkai arba dir
bantieji ten įrengtose motorizuo
tų dalinių ir puskarininkių mo
kyklos pratimų aikštėse. Toje 
mokvkloje buvo sutikta ir len
kų puskarininkių, ka;p nepatiki
mų. čia atgabentų už baudą. 
Bolševikinės utopijos simboliš
ka naujovė, Antakalnio kalėji
mas išplėstas iki kažkokio bau
džiamojo kombinato masto, ku
rio aukos naudojamos darbams 
mieste ir prie kelių. Aerodromas 
Kirtimuos (Porabunek) naudo
jamas miesto komsomolo moto
rinės ir sklandymo aviacijos mo
kykloms.

Išnyko taip pat kryžiai Trijų 
Kryžių kalne. Išnyko visi lenkiš
ki ir lietuviški užrašai, paminkli
nės lentos, paminklai, sunaikinta 
vskas, kas galėtų priminti praei
tį. Jų vietoje matosi rusiški už
rašai, gipsinės lėlės ir ištisos pa
rodos komunistinių nihilistų 
portretų. Paskutiniai žydai mies
tą apleidę dar 1948 m.”

Toliau dar pasakojama, kaip 
mieste visko trūksta. O cukrus 
ir druska laikomi liuksusinėm 
prekėm, pasiekiamom tik “išva
duotojų”” grietinėlei.
“Naujoje Vilnioje ir Trakuose 

yra nėščių moterų-darbo stovyk
los, kur jos paliekamos įvairiau
siose, dažniausiai blogiausiose 
sąlygose. Čia atsiduria būsima 
motina prieš gimdymą, kiek gali 
dirba ir pasilieka dar 4 savaites 
po gimdymo, paskum kūdikį pa
lieka valstybei, o pati eina įpras
tuoju keliu į darbą, dažniausiai 
labai toli nuo tos vietos, kur bū
na kūdikis, kad nesigraužtų ir 
kad būtų sutryptas gražiausias 
jos sielos bruožas — motinys
tė”. .. ■ ■' : .

Agentūros pranešimas siau
bingas, prašokantis mūsų kana
lais gaunamas žinias. Ar jis ne 
perdėtas, sunku tiksliai pasakyti. 
Kad Vilnius kupinas “broliškų
jų respublikų svečių” ir rusiškų 
užrašų, bolševikinių vadų pa

veikslų ir jų paminklų, gerai ži
nomu; kad nebėra Trijų Kryžių, 
taip pat žinių buvo, bet kad su
griauti Aušros Vartai ir kad jų 
vietoje gyvenamieji blokai bei 
kareivinės pastatytos, dar negir
dėjome. Grišmanauskas savo 
“Tolimuosiuose Kvadratuose” 
rašo, berods, 1946 m., pats ten 
buvęs ir meldęsis. Jam esant Lie
tuvoje iki 1951 m. liepos mėn. 
taip pat neteko girdėti, kad jie 
būtų sugriauti Gal tik aplinkoje 
kokie nauji pastatai pastatyti. 
Juo labiau, kad ir Bazilijonų 
buv. vienuolyno patalpose, be
rods, tebėra pedagoginis institu
tas. Naujieji pastatai greičiausiai 
bus išdygę iš kitos Aušros Var
tų pusės. Greičiausia lenkų 
spaudos agentūros žmonės, pa
tys nepažindami Vilniaus, sure
daguodami ano karininko pasa
kojimus, bus sumaišę. Sunku ti
kėti, kad per 6 metų okupaciją 
būtų taip toli nueita ir sugriau
ta šventovė, dėl kurios raudotų 
visas kraštas.

Ta proga primintina, kad, 
kaip pasakoja šio “TŽ” Nr. 8 psl. 
minimas mus aplankęs vokietis, 
buvęs karo belaisvis, slaptai Lie
tuvoje gyvenęs nuo 1944 iki 1949 
m., Kauno kunigų seminarijoje 
įrengta policijos mokykla. Ku
nigų seminarija, kiek yra žino
ma, dar ir dabar tebeveikia, bet 
klierikai jau tada gyveno priva
čiai, o pamokos vykdavo bažny- 
čipje, kiek galima suprasti iš jo 
pasakojimo, šv. Trejybės.

Kodėl S. Rusijos 
nelanko turistai

Ir mūsų komunistiniai laikraš
čiai, pamokyti Maskvos, skelbia, 
kad priekaištas, jog S. Rusija 
nuo viso pasaulio užsidariusi ir, 
bijodama parodyti savo piliečių 
baisų gyvenimą, neįsileidžia nie
ko iš užsienio, esąs neteisingas. 
Esą, ten nuvyksta daug žymių 
pasaulio žmonių ir ekskursijų, 
kurie grįžę atsiliepia labai pa
lankiai apie S. Rusijos pažangą, 
piliečių gerbūvį ir tt. Ir Malikas 
JT posėdy į tokį priekaištą išdi
džiai atsikirto, kad 1951 m. Sov. 
Rusiją aplankė net 2134 turistai 
iš užsienio.

Kas tie “turistai”/buvo mes ge
rai žinome. Tai pačios Maskvos 
agentų parinkti propagandos 
reikalui komunistai arba vienas 
kitas naivus “taikos apaštalas”, 
kuris ten buvo pavežiotas agentų 
apstatytas ir veltui vaišinamas 
galiūnų lankomuose restoranuo
se. Kitokie ten niekad negavo 
vizos.

Žinoma, kaikas gali sakyti, kad 
tai melas, išmislas. Bet tada te
gul atsako į klausimą, kodėl S. 
Rusiją, kuri pasaulį taip domina 
savo paslaptimis, 1951 m. aplan
kė tik 2134 užsieniečiai, o tokią 
Italiją net 5.500.000, gi Prancū
ziją 3.200.000 užsieniečių turis
tų? Kodėl?

Iš VISUR TRUMPAI
— Otava. — Pirmadienio pa

pildomuose rinkimuose konser
vatoriai iš liberalų paveržė 3 vie
tas ir atlaikė vieną seną. Libera
lai gavo 2 vietas. Išrinktas ir 
Oshawa meras ukrainietis Star- 
Starčevsky.

— Otava. — Ryšy su Petawa- 
wa kariškųjų statybų vagystė
mis jau suimta 12 asmenų. Suim
tųjų tarpe yra 1 karininkas ir 1 
seržantas, kiti civiliai.

— Otava. — Gegužės 8 d. Dar
bo Ministerijos daviniai Kanado
je buvo 282.900 bedarbiai, Onta
rio prov. — 81.500, Toronte 
27.659. Per 5 savaites bedarbių 
sumažėjo 102.100, bet vis dar bu
vo net 88.300 daugiau, kaip 1951 
m. tuo metu. Ontario provinci
joj sumažėjo 31.800, bet pernykš
tį skaičių vis dar prašoko 38.700.

Provinciniai

Vengrijos 
parėdymu 
konstituci-

— Quebec.
rinkimai čia paskelbti liepos 1 d.

— Otava. — Kanados baudžia
majam kodekse ruošiamasi pada
ryti pakeitimų paragrafuose, lie
čiančiuose valstybės išdavimą. 
Numatąma aiškiau aptarti išda
vimo atvejus pagal mūsų laikų 
įvairių valstybių patyrimą, nu
statant bausmes iki mirties ir ka
lėjimo iki gyvos galvos.

— Otava. — JAV protestą dėl 
popieriaus kainos pakėlimo Ka
nada atmetė.

— Otava. — Kanados paštas 
susiaurinus laiškų pristatymą 
pereitais metais turėjo $5.700.000 
pelno.

— Vašingtonas. — JAV psi
chiatrinėse ligoninėse yra 650 
tūkstančių ligonių. Nuo 1940 m. 
jų skaičius padidėjo 20%.

— Londonas. —- Konsv. val
džia įsteigė specialią mokyklą 
tinginiams, kurie per metų me
tus buvo našta valdžiai, teikiant 
jiems pašalpą. Į šią mokyklą jau 
užsirašė 20 mokinių, jie ten bus 
mokomi, kaip pamėgti darbą. 
Mokyklos baigimo diplomas — 
pirmoji alga.

— Vašingtonas. — JAV-bėms 
apginti, pasak gen. Įeit. White- 
head, kontinentinės aviacijos 
viršininko, reikia 72-86 oro jun
ginių. Dabar tokių junginių esą 
jau 95.

— Londonas. — Churchill pa
reiškė, kad dar šiai parlamento 
sesijai būsią pateikti projektai 
įstatymų denacionalizuoti plieno 
pramonę ir kelių transportą. 
Klausimas bus svarstomas šioje 
sesijoje kaip galima greičiau. Bet 
prieš tai dar teks išspręsti du 
sunkius biudžetinius klausimus 
— pakeitimus sveikatos apsau
gos sistemoje ir panaikinimą 
subsidijų ž. ūkio produktams.

— Varšuva. — Prie Krosniew- 
cų, Lodzės vaivad., Misztal kai
me žvyrduobėj atrastas IV a. po 
Kristaus kapas. Prie sudeginto 
kario lavono rasta bronzinė segė.

— Varšuva. — Vietoje likvi
duotos Lenkų Mokslų Akademi
jos komunistų valdžia suorgani
zavo naują pagal Maskvos pa-
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• 1949 metais Šiluvoje )>uvo 
pradėta vidurinės mokyklos sta
tyba, kuri buvo užplanuota baig
ti 1951 m. bėgyje. Tačiau dar da
bar nesimatą statybos pabaigos, 
skundžiasi projektuotos mokyk
los vedėjas. Kas jau padaryta, at
likta netinkamai. Pro naują čer
pių stogą sunkiasi vanduo. Spor
to salėje jau krenta lubų tinkas. 
Centralinio šildymo sistema ne
gali būti naudojama, nes ją už
kaitinus pro sienas varva van
duo. Trūksta dar ir vieno kati
lo. Sienos nudažytos tinkui ne
išdžiuvus, tad dabar biauriai 
margos. Dažai lupasi ir byra. La
bai blogai iš žalių lentų sudėtos 
grindys. Langai blogai užklijuo
ti kitu, kuris jau ištrupėjo. Są
matoje išskirtos lėšos kiemui ir 
aikštėms — iki šiol dar nei tvo
ros nėra.

• LTSR spauda “tarybiškai” 
aprašė Paryžiuje vykusią bylą, 
iškeltą komunistams pabėgėlių 
politikų Dimitrow, Kovalevski, 
Kūpi ir kitų, šiuo metu globoja
mų Laisvosios Europos Komite
tų Europoje ir Amerikoje. Mas- 
kolberniai su didžiausia pagieža 
vadiną juos išdavikais, amerikie
čių saugumo agentais ir panašiai. 
Byloje dalyvavo ir Mikolaičikas, 
kurį tarybinė spauda ypač ašt
riai ’’sudirbo””...

• LTSR spauda vėl ir vėl. kaip 
ir visoj Maskvos rusų imperijoje, 
užsipuolė kolūkių žemės grobs
tymą. Kartais kolūkiai valstybės 
žeme atlyginą kolūkiečiams savo 
skolas. Yra ir dar įdomesnių pa
vyzdžių. Širvintų rajone vykdo
masis komitetas savo žinioje vie
name kolūkyje laikė .4 ha žemės. 
Komiteto pirm, pavaduotojas

vo sekvestruotas saviems tran
sporto darbams, sugadintas ir 
pamęstas pakelyje. Sunkvežimis 
tebestovįs ten jau kelintas mė
nuo ir jau dalinai išmontuotas. 
“Argi tai nėra didžiausį pasipik
tinimą keliąs faktas?” — stebisi 
“Tiesa”. O baigdama straipsnį, 
nors aiškiai pavardės rodo, kas 
taip sauvaliauja “Tiesa” rašo: 
“... kolūkinei santvarkai priešiš
ki elementai ir visokie jų pakali
kai siekia pakirsti kolūkiečių ge
rovę ... nugramzdinti skurdan, 
buvusin prie Lietuvos dvarinin
kų ir buožių valdžios”...

• Gan reta korektūros klaida 
gerokai pralinksmino LTSR 
spaudos skaitytojus: “Po 25 par
šelius iš kiaulės V. Dvelytės, Sta
lino kolūkio augintojos”. Toliau 
ji pasisako: “Aš jokiu būdu ne
būčiau galėjusi pasiekti tokio 
augšto rodiklio. Čia man labai 
daug padėjo zootechnikas Dem- 
bovskis”.

• LTSR bolševikai negali pa
sigirti nei viena nauja jų pasta
tyta ar įrengta įmone. Pakeitę 
vardus, tačiau jie nesivaržo me
luoti. Štai parodoma fotografija 
“naujos” įmonės “Linų Audi
niai”, deja, tai buvusio Pabe
dinsko fabriko pastatas.

• LTSR Mokslų Akademijos 
centrinėje bibliotekoje Gogolio 
metinėms atžymėti buvo sureng
ta jo veikalų didelė paroda, ku
rią paruošė T. Adomonis, biblio
grafijos skyriaus vedėjas. A. Bie
linis ir rankraščių skyriaus vyr. 
bibliografas N. Leškoviečienė.

• Kovo mėn. viduryje Mask
vos “Pravdoje” tilpo tūlo Fili
monov straipsnis apie LTSR 
Mokslų Akadem. Jam. J. Žiugž-

Cugunov naudojasi Puškino kol- da pareiškęs, jog, vadovaujantis
ūkyje žeme ir sodu, kurio derlių 
pats nusiėmė ir sunaudojo. Kai- 
kuriuose rajonuose partijos dar? 
buotojai piktnaudžiaudami sa
vo tarnybinę padėtį, pusvelčiui 
perka kolūkiuose gyvulius ir ki
tus gaminius. Tokių atsitikimų 

‘ buvę Kupiškio ir Pagėgių rajo
nuose. Vieno kolūkio naujas 
sunkvežimis vykd. komiteto bu-.

marksizmo leninizmo teorija, 
lietuviams “teisingai pasisekė iš
spręsti ypatingai svarbius lietu
vių tautos istorijos ir kultūros 
išsivystymo klausimus”. Moks
lininkai J. Matulis, J. Krikščiū
nas, A. Kalinauskas esą jų dėka 
pasiekę didelių laimėjimų. Fili
monovas “Pravdoje” aštriau už
sipuola LTSR ekonomistus. Jų

VISI J GEGUŽINęi!
Birželio mėn. 8 dieną rengiama pirmoji šiemet gegužinė 

LIETUVIO V. NARUŠIO ŪKY
Tai bus gegužiniu sezoną atidarymas

Vieta — Lake Medad. Netoli Waterdown miestelio prie kelio Nr. 5 
Hamilton—-Toronto. Iš Hamiltono 7 mylios.

• Gražios vietos: ežeras ir miškas.
• Patogumai: klubas su gėrimais ir užkandžiais.
• Puikūs pasivaikščiojimai
• Šokiai atvirame ore ant specialiai įrengtų medinių grindų.
• Griežia orkestras. ‘
• Atidarymo proga bus parodyta ir arklių lenktynės, įvairūs šokimai 

ir kit. Ūky yra per 30 jojimui arklių.
• Mėgėjams joti — geriausia proga. '

Pradžia gegužinės 2 vpl. p.p. Telefonas Burlington—4031

instituto veikla esanti “bevaisė”. 
Partinė organizacija “nepaste
bėjo, jog prof. V. Mykolaičio 
veikaluose grubiai iškraipoma 
Vakarų buržuazinė kultūra”, 
kad istorijos instituto mokslinis 
bendradarbis J. Jurginis prilei- 
džiąs keliaklupščiavimą prieš 
Vakarų buržuazinę kultūrą. Fi
limonov piktinasi, kaip partija 
leido kaikuriems akademijos 
darbuotojams bereikalingai 
“gaišti laiką tokioms pseudo- 
mokslinėms temoms, kaip prie
juostė — lietuviškųjų moteriškų
jų tautinių rūbų dalis”. Filimo
novas perspėja: “Respublikos 
Mokslų Akademija ir jos partinė 
organizacija yra vertos didesnio 
partijos Vilniaus miesto komite
to ir LK(b) CK dėmesio bei pa
galbos”.

• Bolševikai Lietuvoje net po
etus “įtraukė “antibalsirtėn” prog
ramom Tai tik liudija kaip pla
čiai “Amerikos Balsas” yra Lie
tuvoje klausomas.

VI. Mozūriūnas 
Aš radijo klausiau. 
Sūnus prie kojų žaidė. 
Ant kilimo margavo jo žaislai. 
Staiga iš užjūrio, aiški, kaip

» raidė, 
Žinia įsiveržė į sąmonę giliai. 
Kalbėjo ten...
• Balandžio pradžioje nuo le-' 

dų išsivadavo Nemunas ir jo 
upynas. Įdomu, jog daugumas 
upeivių jūrininkų yra nišai. Kal
nėnuose yra maža laivų remon
to dirbtuvė.

• Klaipėdoje veikia žuvų kon
servavimo skyrius gaminąs 
augštos rūšies produktus. Perei
tais metais pagaminta žuvies 
konservų 320.000 dėžučių dau
giau negu metais prieš tai.

• Išleista Liudo Giros “Rinkti
nė”. Redagavo J. Šimkus. “Ta
čiau šio poeto atminimas amži
nai pasiliks tautos širdyje”, tvir
tina Šimkus, o mes pridedame: 
“Kaip Judo Iskarijoto!”.

• Varniuose pastatytas įspū
dingas paminklas “rusų išvaduo
tojams” kariams pagerbti.

• LTSR ankstyvas pavasaris 
buvo nepaprastai šaltas, kai tuo 
tarpu žiema buvo švetnr.

Lituanistikos 
mokykloms

Mokslo metų pabaigai pažy
miams surašyti turime Moki
nio knygelių (15^ viena) ir 
meniškų pažymėjimų su Vyti
mi ir dviem spalvom, tinkamų 
įteikti baigusiems mokyklą.

Gerb. Kunigams 
h* Tėvams

pasiūlome Pirmosios Šv. Ko
munijos meniškų paveikslėlių, 
kelių rūšių, maldaknygės for
mato, su gražiais lietuviškais 
įrašais (5< vienas).
Kviečiame užsisakyti nedel
siant “Žiburių” Spaudos Ben
drovėje, 941 Dundas St. W., 
Toronto, Ont Canada.

BURLINGTON, Orit
Medetų ežero vasarvietė

Graži lietuviška vasarvietė at
sirado netoli Hamiltono (apie 10 
mylių), į kurią, kartą atsilankęs, 
negalėsi nesugrįžti dar atsivež- 
damas gimines, bičiulius bei pa
žįstamus.

Vytautas Narušis su šeima, 
nors dar tik ketvirti metai kaip 
Kanadoj, įsikūrė gražiame 300 
akrų ūkyje "prie Medeto ežero, 
Waterdown. Tai nėra paprastas 
ūkis, bet vasarvietė su vasarna
miais, klubu, kuris neužilgo bus 
atidarytas publikai, miškingoje 
paežerėje.

Nėra jokios abejonės, kad ši 
vasarvietė bus mėgiamas kelio 
galas Hamiltono, o ir kitų vietų 
lietuviams, ypač jaunimui. Kiek 
čia puikios vietos stovyklauto
jams, gegužinėms bei kitokiems 
subuvimams atvirame ore! Jodi
nėjimo sporto mėgėjų arklidėse 
laukia virš 30 gražių arklių! Ne
užmiršta jaunimui pasišokti vie
ta. O miškas kviečia žadėdamas 
užtektinai gryno oro ir laisvės. 
Prie to visko jauni malonūs, vai
šingi šeimininkai, mielai laukią 
kiekvieno, kuris ištrūkęs iš mies
to pasuks iš Hamiltono 2-ru High 
way, Į šeštą, paskui į penktą link 
Toronto.

Netikįėtai užklydusi 
hahultoniečių kompanija.

HAMILTON, Ont.
Rinkimai į Krašto Tarybą, 

nors lijo visą dieną iki vėlyvos 
nakties, turėjo gyvą susidomėji
mą. Iš 897 registruotų ir turinčių 
teisę balsuoti lietuvių, balsavo 
305, t.y., 34%. Atsimenant dabar
tinį mūsų pasyvumą visuose tau
tiniuose reikaluose ir begalo ne
palankų orą, reikia laikyti šiuos 
rezultatus patenkinamais.

Tautos Fondo Valdyba 
gegužės 19 d. nutarė papildyti, 
pakviesti į savo sudėtį p. Oną 
Čerškutę, gyv. 19 Stirton St., tel. 
3-7286, kuri kvietimą priėmė ir 
sutiko pravesti gegužinėj pinigi
nę loteriją bei jos bilietų pla
tinimą.

Piniginė loterija, kuri įvyks 
liepos 6 d. TF ruošiamoj gegu
žinėj, turi 2 laimėjimus po $25, 
2 po $15 ir 2 po $10, viso 6 laimė
jimai sumoje $100. Bilietų kaina 
225 centai, kuriuos prašome įsi
gyti pas platintojus.

“Kelias į laisvę”, 
vaidinimas TF parengime, publi
kos įvertintas teigiamai Yra pa
geidavimų, šį vaizdelį pakartoti.

Kiek teko girdėti, TF vietinio 
skyriaus valdyba projektuoja jį 
vėl pastatyti ateinantį rudenį.

Dalis šio vakaro pelno — $85 
paskirta vaikų knygelėms pirk
ti, kurios su atatinkamu įrašu 
bus įteiktos šeštadieninės mo
kyklos mokiniams š.m. birželio 
21 d. Visi mokiniai prašomi tą 
dieną atvykti į mokyklą atsiimti 
savo knygų.

Gegužinės
Bjrželio mėnesį pradedamas 

gegužinių sezonas. Pirmieji ją 
ruošia ateitininkai, būtent, bir
želio 22 d. p. Narušio ūkyje.

Birželio 29 d. ten pat gegužinę 
ruošia sporto klubas “Kovas”.

Liepos 6 d. savo metinę gegu
žinę Bridgeman’s ūky (ten pat, 
kur ir pernai) ruošia Tautos 
Fondo Hamiltono skyrius. Pra
ėjusiais metais TF pirmoj gegu
žinėje turėta 371 svečias. Vy
riausias šios gegužinės organiza
torius yra p. K. Baronas, hamil- 
toniečių pažįstamas, kaip ener
gingas ir sumanus visuomeninin
kas. Ir šioj gegužinėj jis ruošia 
įdomių įvairumų! Pelnas, kaip 
paprastai, skiriamas TFondui.

TF A-bės Kanadoje Hamiltono sk., 
surengto 1952 m. gegužės 17 d. Rumunų 

salėje, vakaro apyskaita 
Pajamos:

1. Jėjimo ir loterijos bilietai
291 po $1.25 ..................... $363,75

2. Rūbinės pelnas ................... 2,50
3. Bufeto pelnas ..................... 114,12

$480,37

SUDBURY, Ont.
Dovanos lietuvių koplytėlei 

papuošti
Pp. Tiknienė ir R. Bagdonie

nė padovanojo lietuvių koplytė
lės altoriui papuošti gražiai iš
siuvinėtą priešaltorių ir puikiais 
lietuviškais raštais mėgstą alto
riaus staltiesę, o pp. Adomaitie
nė ir S. Semežienė padovanojo, 
keturias puokštes tikrai su dide
liu kantrumu ir skoningumu pa
darytų gėlių. Dabar altoriaus 
vaizdas visai kitoks. Nuošir
džiausią padėką reiškiu ir pagar
bą duosniosioms ponioms visos 
kolonijos vardu.

Naujas lietuviškas pensionatas
Venckevičiai, baigę metinę su

tartį su Rakščiais lietuviškame 
pensionate, pasitraukė gyventi į 
nuosavus tik pernai rudenį įgy
tus, namus, kur laikys taip pat 
pensoniatą viengungiams. Be 
viengungių su jais gyvena Jur
giai Kriaučeliūnai, kurie pernai 
rudenį susilaukė savo senų tėve
lių iš Vokietijos. Ir vėl mūsų ko
lonijoj prisidėjo naujas, didelis 
lietuviškas namas.

Kūn. A. Sabas.

Iš lietuviškojo pasaulio
JA VALSTYBĖS .

Kauno Veterinarijos Akademi
ją JAV Žemės ūkio min. skyrius 
Bureau of Animal Ihdustry įtrau
kė į pripažintųjų augštųjų mo
kyklų sąrašą. Pripažinimas sie
kia iki 1943 m. galo. Tam rei
kalui daugiausia pasidarbavo 
vet. gyd. P. Gailiūnas, tam rei
kalui paruošęs specialų leidinį 
anglų kalba, kuris aficialiu keliu 
buvo pasiųstas tam biurui.

Prof. Dr. K. Pakštas, National 
Committee pirmininko admirolo 
Miller pakviestas gegužės 23 d. 
turėjo bent du ilgu pasikalbėji
mu su to komiteto svarbiais pa
reigūnais, kuriems įsakmiai tu
rėjo išdėstyti savo nuomonę Eu
ropos atstatymo klausimais. Jo 
planams ir sugestijoms parodyta 
didelio susidomėjimo. Taip pat 
domėtasi jo vadovaujamu Mid- 
le-European Club Pittsburge, 
Čikagoje, Clevelande ir organi
zuojamais kituose JAV centruo
se. Toks pasikalbėjimas su prof. 
Pakštu jau yra nebe pirmas.

SLA vadovybės pirmininku iš
rinktas Ch. Kalinauskas, iždo 
globėjais A. Devenienė ir J. Ma
ceina, sekr. J. Vinikas, ižd. K. 
Gugis, daktaru kvotėju S. Bie- 
žis. Pirmieji du yra nauji, kiti 
tie patys.

Adv. W. F. Laukaitis numinuo- 
tas Baltimorės resp. kandidatu į 
kongresą.

Inž. Dr. J. Gimbutas ir inž. Jo
nas Vasiliauskas, dirbą vienoje 
Bostono inžinierių firmoje, gavo 
“Registered Prbfesional Engi
neer” licenzijas. Pernai tokią lie. 
gavo inž. Dr. Jonas Kuodis.

Antanas Mikalauskas, kuris

STASYS PERMINĄS 
Generalinis Apdraudėjas 

Box 328, Delhi, Ont.
Potogiausiomis sąlygomis draudžiu ta-, 
baką nuo ledų, šalnos, trobesius nuo 
ugnies, automobilius ir tt.

Pardavimui SIMČOE ir DELHI apyl.:

1. Už $700, namukas ir sklypas
2. Už $2.000, 5 akr. žemės, namas, 

garažas ir tvartas.
3. Už $4.500, prie Simcoe ant 3 ke

lio namas tinkamas prekybai.
Be to, kiti namai ir tabako ūkiai.

Atstovauju
3. W. KOCIUK, 

Reals Estate, Delhi

WINNIPEG, Man.
L. Bažnyčiai Įsigyti Fondo 

pranešimas
Paskutinę savaitę šių aukoto

jų aukos įneštos į banką:
Bronės ir Stasio Bujoku $200 

...100 
... 100 
.... 100 
.... 100 
.... 100 
.... 50 
.... 25 
.... 25 
.... 20 
.... 5
.... 750

Bartininkų .............. 
Taliūnų............. ....
M. Januškos .......... 
Demereckų
L. Juškos ...............
Edvardo Gedgaudo 
Vacio Urniežos .... 
Prano Serepino . ... 
Radzevičių...... .....
Micpovelio.......... .
Buvo banke ...........

Viso 
Išlaidos:

1. Programos išpildytojoms ir
svečiams vakarienė ..............

2. Skelbimo nupiešimas .........
3. Salės nuoma .......................
4. Orkestras...........................-.j
5. Salės sorgui........................ ».
6. Laimėjimai loterijai
7. Dekoracijų iš Toronto at

vežimo, gražinimo ir foto 
išlaidos................................ .

8. Parengimo įvairios smulkios
išlaidos....................................

9. Skelbimai "TŽ" ................
10. Skelbimai "NL" ................

21,72 
4,— 

70,— 
42,— 

3,— 
13,—

11,35

19,18 
12,— 
11,—

WELLAND, Ont
Ištremtųjų į Sibirą paminėjimas 

Birželio 15 d., sekmadienį, St. 
Mary bažnyčios salėje, Keliems 
Avė., rengiamas 1941 m. birželio 
14-15 d. ištremtųjų į Sibirą pa
minėjimas.

Minėjimas pradedamas 10 vai. 
r. gedulingomis šv. Mišiomis ir 
tai dienai pritaikintu pamokslu. 
Po pamaldų toje pačioje vietoje 
bus paskaita ir meninė dalis.

Visi Wellando ir apylinkės lie
tuviai maloniai kviečiami kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Viso $207,25
Viso pajamų ....................... $480,37
Viso išlaidų ..................... 207,25

Grynos pelnos ............   $273,12
Posėdy, įvykusiame 1952.- V. 19, šis

pelnos paskirstytos taip:
1. Persiųsti TFondo Atstovybei

Kanadoje............................ . $150,—

Viktutė Bagailiškaitė 
1280 King E. Hamilton, Ont

AYRAINS 
BEAUTY 
SALON

Daro pusmetines ir .vairias

mokslo metų baigimo proga 
dovanoti po knygą .........

3. Palikti skyriaus kasoj.........

Viso $273,IŽ

38,12 tuojamas.
telefonas 44566

Viso banke jau yra $1575 
Aukojusiems nuoširdus ačiū.

LBĮ Komitetas.

Slovakai pradėjo statyti 
bažnyčią

Gegužės 25 d. 2 vai. p.p. nuo 
Immaculate Conception bažny
čios pajudėjo įdomi procesija, 
kurios priekyje ant papuošto 
sunkvežimio ,tautiniais rūbais 
pasipuošę vyrai ir mergaitės, 
laikė didžiulį kryžių, o iš paskos 
slinko vilkstinė automobilių iš
puoštų vainikais ir slovakų tauti
nėmis vėliavomis.

Kryžių nuvežę pastatė busi
majame savo šyentoriuje, o po 
to pašventino žemę ir pradėjo 
kasti kertinį akmenį. Pirmą že
mės kastuvą iškasė jų klebonas 
kun. Rekem. Po to kasė visi sve
čiai ir dalyviai, paaukodami už 
kiekvieną iškastą žemės kastu
vą po 5 dol. ir savo vardą įrašy
dami į bažnyčios statytojų kny
gą. Lietuvius atstovavo kun. J. 
Bertašius.

Slovakų tėra vos 1500 žmonių, 
jie pajėgė nusipirkti Comer 
Montain ir Aiškins gatvių kam
pe 4 sklypus ir dar per šiuos me
tus surinkti $12.000.

' 10 metų jubiliejus
Kun. J. Bertašiaus 10 metų 

kunigystės sukaktį surengė LRK 
parapijos ir LK Moterų D-jos ko
mitetai, vadovaujant Elenai Ja
nuškienei ir Mykolui Januškai, 
prisidedant dideliai daliai para
pijiečių.

5 vai p.p. L. Klubo salėje įvy
ko pokylis į kur| atsilankė daug

svečių. Pasakyta daug sveiki
nimo kalbų ir įteikta dovana — 
Schwarzwaldo laikrodis — ”Ku- 
kuk-gegutė”.

Po sukaktuvininko padėkos 
žodžio, visi persikėlė į viršutinę 
salę, kur šalia šokių ir žaidimų 
scenoje pasirodė solistai-ir cho
rai. Ypatingai buvo linksma ir 
daug juoko sukėlė gužinėjimas. 
Tikras' lietuviškas džiaugsmas 
veržėsi iš krūtinių, visi jautės, 
kaip vienos didelės šeimos na
riai. •

Prie šios šventės paruošimo 
prisidėjo Aldona Mikalauskaitė, 
Birutė Strikaitytė, J. Biliūnas, 
K. Karaška. Baliaus metu šeimi
ninkavo: E. Januškienė, Aid. 
Andriušytė, Stasė Rutkauskaitė, 
A. Mikalauskaitė, Federavičienė 
ir Valantienė.

Lietuviškas gėlių darželis
Tadas Juška, atvykęs prieš 26 

m. Kanadon, sunkiu savo darbu 
gražiai įsikūręs, ramioje geroje 
miesto dalyje, įsigijo nuosavus 
namus ir sklypelį. Jį apsodino 
jurginais, kurių, turbūt, yra su
rinkęs visas esamas rūšis. Tai 
retas dalykas šiame krašte, kad 
vyras tiek daug rūpesčio ir mei
lės skirtų gėlėms.

— Julija ir Pranas Matulio- 
niai irgi baigia sutvarkyti savo 
namą, kuris tikrai, net iš pamatų 
pakeitė savo išvaizdą.

— Gegužės 6 d. Juozas Biliū
nas nusipirko gražų, modernų, 
paskutinio modelio automobilį— 
Fordą.

— Mykolas Januška, nusipirk
tą namą ant Assiniboine upės 
kranto, kuris stovi arti vandens, 
didelio sklypo, apaugusio me
džiais, viduryje, labai gražiai su
tvarkė.' Dabar atrodo kaip kokia 
vila tarp šlamančių medžių ir 
šnarančios upės.

— Tadas Lukoševičius nusi
pirko gražų didelį 1952 m. mode
lio automobilį — Pontiac.

* LONDON, Ont
Už podėjfrną mums įskurti Kanadoje,

.oras-
Xc cSOul Ir

kadaise paskelbė “Antis Miko- 
nis” vardu bjauriausiai Lietuvą 
išdergiančią apysaką vokiečių 
kalba “Bala”, ne tik Vokietijoje 
gerai gyveno. Vos prieš 3 metus 
atvykęs į JAV, Los Angeles jau 
gavo JAV pilietybę. Apie jo 
vaidmenį Berlyne 1940-1941 mt. 
šiek tiek rašo savo atsiminimuo
se ir St Yla.

Niujorko Apylinkės LB orga- 
nizacinin komitetan išrinkti: V. 
K. Jonynas, Bielinis, Rastenis, 
Kručinskas, Alksninis, Lukas, 
Boley, Makauskis, Montvila, 
Šlepetys.

Vidurio Europos Krikšč. Dem. 
Sąjunga rudenį Niujorke ruošia 
didelį kongresą. Į jį norima pasi
kviesti svečių ir iš Europos, o 
taip pat Amerikos svarbių asme
nų ir politikų.

VOKIETIJA -
PLB Vokietijos“ Krašto Valdy

bos (angliškai — Lithuanian Na
tional Committee, vokiškai — Li- 
tauisches Zentralkomitee) nau
jas adresas: Hegelstr. 6, (20a) 
Hannover — Kleefeld, Western 
Germany.

Birželio 14-15 d. minėjimą PLB 
Vok. Kr. Valdybai vadovaujant 
visi pabaltiečiai šiemet ruošia V. 
Vokietijos sostinėje Bonnoje. 
Kalbėti kviečiamas vienas vokie
čių mokslininkas ir parlamenta
ras, meninė dalis bus visų pabal- 
tiečių’bendra, o salės prieangyje 
žadama įruošti parodėlę. Koelno 
kardinolo pavestas, vysk. J. Fer- 
che Bonnoje tą dieną atlaikys 
pamaldas katalikams, tikimasi, 
kad Rheinlando evangelikų baž
nyčios prezidentas vysk. Heldt 
atlaikys pamaldas evangelikams. 
Visa eilė Vok. laikraščių tą die
ną pažadėjo išspausdinti išsamių 
straipsnių, radi j of onai komenta
rų ir reportažų. Bonnos universi
tetas minėjimui duoda savo di
džiąją salę.

Patariamoje Taryboje prie Ba
varijos vyr. lietuvius atstovauja 
I. Rugienius. *

Vokiečių spaudos agentūra 
DAP balandžio 7 d. visai spau
dai išsiuntinėjo 6 mašinėle rašy
tų psl. straipsnį “Lietuva šian
dien”, paruoštą pagal PLB Vo
kietijos Kr. Vald. pateiktą me
džiagą.

Augustdorfo stovykloje tarp 
daugiau 2000 tremtinių, daugiau
siai lenkų, gyvena 90 lietuvių.

PRANCŪZIJA
Prel. M. Krupavičius gegužės 

11-15 d. lankėsi Paryžiuje, o ge
gužės 12-14 d. prel. Balkūnas bu
vojo Paryžiuje. Svečiai- gegužės 
12 d. dalyvavo Dr. S. Bačkio bu
te pasitarimuose su Latvijos ir 
Estijos pasiuntiniais. Be minėtų
jų dalyvavo Estijos Įg. min. K. R.

Pusta, atvykęs iš JAV per Romą, 
Latvijos pasiuntinys O. Gros- 
vald, reziduojąs Paryžiuje su 
Latvijos pas patarėju p. K. Be- 
rends. Iš lietuvių dar dalyvavo 
prof. Dr. J. Baltrušaitis ir pulk. 
J. Lanskoronskis, Lietuvos pa
siuntinybės Paryžiuje nariai. 
Buvo aptarti einamieji reikalai ir 
pasidalinta turimomis informa
cijomis.

“Laisvės Draugų” tarptautinė
je konferencijoje Paryžiuje ge
gužės 16-18 d. iš lietuvių daly
vavo Dr. S. Bačkis ir E. Turaus
kas, kuris intervenavo diskusi
jose pavergtųjų kraštų vardu. Iš 
pavergtųjų kraštų dalyvavo dar 
vengrai, lenkai, čekoslovakai. Ti
kimasi, kad šioji organizacija, te
veikianti tik nuo pr. metų, rei
kiamai gins laisvės principus ir 
reikalus visų interesų labui.

Ypatingai nuoširdžiai pasisakė 
už pavergtuosius kraštus p. S. 
Madariaga bendrųjų pietų metu. 
Dr. S. Bačkis lietuvių vardu pa
dėkojo p. Salvador Madariagai.

Tragiška pirmųjų deportacijų 
paminėjimą rengia LŠD-ja Pran
cūzijoje. Prie minėjimo prisidės 
estai ir latviai.

D. BRITANIJA
Lietuvos diplomatų konferen

cija įvyksianti birželio 26 d. Lon
done. Ten tarp kitko turės būtį 
suformuluotos ir diplomatų pa
žiūros į “diplomatų šefo” insti
tuciją.

Nothinghamas neteko žymaus 
asmens, choro dirigento V. Un
tulio, kur per tris metus taip daž
nai ir darniai skambėjo širdį ve
rianti lietuviška daina. Gegužės 
17 d. įvyko paskutinis atsisvei
kinimo koncertas. Nors linksmos 
dainelės buvo sudainuotoą, bet 
publikoje mažai džiaugsmo, nes 
jautė, kad tai paskutinis kartas. 
Kai'dirigentas tarė atsisveikini
mo žodį, daug kas ir ašaras 
šluostė.

Nothingham organizacijos ir 
apygardos skyriai įteikė daug 
dovanų ir gėlių, o kurie negalė
jo atvykti, atsiuntė atsisveikini
mo telegramas.

Nothingham kolonija pasida
rė lyg apmirus, nes, likę be vado 
choristai' vargiai ar beišlaikys 
chorą.

Nothinghamiečiai p? V. Untu- 
liui, kuris taip mums buvo rei
kalingas, nuoširdžiai linki nau
jame krašte dar plačiau varyti 
kultūrinį darbą.

V. Untulis išplaukė iš Anglijos 
laivu “Atlantic” gegužės 28 d. 
Apsistos Toronte. Kudlis.

DBLS aiškinasi galimybes lie
tuvius sukaupti dviejuose cent
ruose—Londone ir Manchestery.

PAVERGTŲJŲ FRONTAS
Lietuvius Čikagos tarptauti

nėse organizacijose atstovaujan
čio prof. G.-Galvos rūpesčiu čia 
sukurta pavergtųjų tautų orga
nizacija, pasivadinusi Jungtiniu 
Antibolševikiniu Tautų Frontų. 
Tai laisvės kovų organizacija, ne- 
sprendžianti ateities sąjungų ar 
federacijų klausimo. Iš pradžių 
į ją įėjo pabaltiečiai, ukrainiečiai 
ir gudai, vėliau prisidėjo dar kro
atai, slovakai, makedoniečiai, o 
žada dar prisidėti bulgarai, ru
munai, vengrai, gruzinai, azar- 
beidžaniečiai.

JAFT yra sudaręs 3 komisijas: 
politinę, organizacinę ir propa
gandos. Politinei komisijai va
dovauja prof. G. Galva, propa
gandos — ukrainietis Al. J. Za- 
brosky, o lietuvius joje atstovau
ja Algis Regis; organizacinėje 
komisijoje lietuvius atstovauja 
Povilas Baltis. Gegužės 23 d. po
sėdy priimtas organizacijos sta
tutas, kuris bus galutinai priim
tas birželio 6 d. visuotinam susi
rinkime, numato sudaryti atski
rus padalinius moterims, jauni

mui ir kt. Organizacija sudaroma 
iš tautinių centrinių organizaci
jų delegacijų. Vadovybė bus ne
trukus išrinkta. Organizacija yra 
panaši žinomajai ABN ir žada 
veikti palaikydama ryšius su ja 
ir kit. giminingomis organizaci
jomis bendriems tikslams siekti.

Politinė komisija jau nusista
tė spalio mėn. suorganizuoti mil
žinišką protesto susirinkimą Či
kagoje ir išleisti eilę leidinių, ap
tariančių bolševikų laikyseną 
pavergtuose kraštuose ir rusiš
kąjį imperializmą. Ruošiamasi 
išleisti Almanachą, apibūdinan
tį pavergtąsias tautas už geleži
nės uždangos, ir. suorganizuoti 
informacinį biurą, telkiantį me
džiagą apie pavergtąsias tautas. 
Propagandos kom. pasidalinę į 
kelias pakomisijas ir jau ruo
šiasi pradėti radijo tamyną ame
rikiečiams supažindinti su padė
tim pavergtųjų tautų it kviesti 
talkon jas išlaisvinti.

Atrodo, kad tai bus riihtas an- 
tibolševikinis centras Čikagoje, 
kokio jai labai trūko.

.......... ....................:----------------------- -------

Aukos Vasario 16 Gimnazijai remti
$177,59 

10,— 
20,—

UZ stivų "ariome
Kun. V. Rudzinskui.

E. $» N«vlck«L

1. Delhi ALOKos, Delhi, Ont. vienkortinė ouka ...................................
2. M. Urbonas Sedgewick, Alta, vienkartinė auka ...........................
3. L D. M. Teatras "Aukuras", Hamiltone, vienkartinė auka ..........

4, 14. St. Bakšys, Hamilfone, už 1952 m. I, II, OI ir IV mėn......................
5. M. Skrinsko, Vancouver, B.C., už 1952 m. I-IV mėn.................. .......
8. K. Rimkevičius, Sudbury, Ont., už 1951 m. VIII-X1I mėn............... .
6. J. Kardelis, Verdun, P.Q., už 1952 m. I-IV mėn..........................
7. Dr. B. Matulionis, JAV, už 1952 m. I-IV mėn......... .. ....................
9. Inž. Jz. Bulota, Vilto Losalle, už 1952 m. III mėn........................

10. A. Lymanras, Montreal, Que., už 1952 m. I-V mėn........ ................
II.Ona Bieliūnoitė, Montreal, Que., vienkartinė ouka ............... ........
12. E. Kardelienės muzikos studijd, Verdun, Que., vienkartinė auka ....
13. Mož. LBD Montreolio sk., Montreal, Que., kasos likutis pagal aktą
15. J. Bakšys, La Cave, Ont., už 1952 m. auka ........... .....................
16. J. Jurgutis, Montreal, Que., už 1952 m. I ir II mėn. .....................
17. J. Vytenis, Montreal, Que., už 1952 m. I ir H mėn. ..................... ..
18. V. Irflkis, Montreal, Que., už 1952 m. I ir H mėn.............................
19. J. Tonkūnas, už 1952 m. I-XII mėn..................................... .............
21; J. Ramanauskas, Verdun, Qim?., už 1952 m. V mėn........................

5,

i

2,-

I,—

Trenf. Gimn. Remti Kem. Iždininkes.A
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Žmogaus grumtynės su Dievu
ANGLŲ KAT. RAŠYTOJO G. GREENE KŪRYBOJE

toks lengvas, kaip sielvarto va
landą atrodė. Pradžioje ji nori 
gatvėje Bendrixą sutikti: “Aš ne
galiu būti viena per likusį savo 
amžių tiktai su Henriku...” Po 
šešių savaičių Sara pradeda dar 
labiau maištauti:

“Aš tariau Dievui, kad savo 
pažadą laikiau šešias savaites. 
Aš negaliu į Tave tikėti, aš nega
liu Tave mylėti, bet aš išlaikiau 
savo pažadą... Aš laisva valia 
save naikinu. Kiekvienais metais 
aš būsiu vis labiau išnaudota. Ar 
tai Tau geriau patiks, negu kad 
aš sulaužyčiau savo pažadą? Aš 
būsiu kaip tos moterys baruose, 
kurios perdaug juokiasi ir su sa
vimi turi tris vyrus...”

Sara nenusigali ir skambina 
Bendrixui. Bet atsiliepia mote
riškas balsas, kad jis kelioms sa
vaitėms yra išvykęs. Įsiaudrinu
si Sara pradeda taip kalbėti su 
Dievu:

“Tai taip. Aš pradedu tikėti į 
Tave ir, jei aš tikėsiu, neapkęsta 
Tavęs. Turėjau laisvą valią su
laužyti savo pažadą, ar ne? bet 
neturėjau jėgų ką nors laimėti, 
sulaužiusi ją. Tu leidai man 
skambinti, bet kartu uždarei du
ris prieš mano veidą. Tu leidi 
man nusidėti, bet kartu prašali
ni mano nuodėmės vaisių”.

Įniršusi Sara nori keršyti Die
vui, išplėšdama tai, kas Jam 
brangiausia jos asmenyje. O tai 
juk yra nemirtinga siela. Bet ji 
nesijaučia turinti kokią nors ver
tingą sielą, dėl to jai belieka 
kartoti didžiausios neapykantos 
žodžius: “Tikėk man, Dieve, da
bar aš netikta į Tave, dabar aš 
netikiu į Tave”. '

Sara ryžtasi bėgti pas Bend- 
rixą, bet ji nenori būti histeriš- 
ka. Dėl to ji eina pas ateistą 
Smythe, kad šis joje užmuštų 
paskutinius tikėjimo likučius. 
Bet ir šis jos neįtikina. Ji užeina 
į kat. bažnyčią ir čia pergyvena 
visą gamą įvairiaspalvių jausmų. 
Tačiau išeidama ji pamerkia 
pirštus į “taip vadinamą švęstą 
vandenį” ir... persižegnoja.

Pagaliau Sara susitinka su 
Bendrixu. Tačiau ji pati stebiši: 
“Bet kai aš buvau su Maurice, 
nebuvo jokio kito jausmo, išsky
rus tą, kad buvau su juo”. Jai 
nepalengvėja. Ji vėl užeina į baž
nyčią: “Aš sakiau Dievui, kaip aš 
būčiau sakiusi savo tėvui, jei iš 
viso galėčiau atsiminti kada nors 
jį turėjusi:-Brangus Dieve, esu 
pavargusi”.

Tačiau Saros abejonės dar ne-

atėtžmo mokytojas ]
Šmythe prisipažįsta mylįs Sarą,

'Jo»n otrodė, jog tojp loboi supu-; kaip atskiras žmogus ieško Die- 
. vo, kod jom neverto rodyti jokių r ‘

postongų. Dievas apsigyveno jo 
kūne, o jo kūnos vis ptodiou gedo 
opie t<? Simj'.—

"Th* Heart of th* Matter"

Jei žmogus gyvėiia ne tiktai 
kasdieniais rūpesčiais ir papras
tais žmogiškaisiais jausmais, bet 
ir sąžinės nenutildomu balsu by- 
lojahčia siela, jis nesunkiai įsi
tikina, ; kad ižmogaųs gyvenimo į 
dalia — nuodėmė ir nuolatinė, 
įtempta kova su ja.

Šitą kovą žmonija pažįsta nuo 
pat savo egzistencijos pradžios, 
nuo pat pirmųjų tėvų rojuje. Ją 
vaizdingais būdais pavaizdavo ir 
uolusis apaštalas šv. Povilas laiš
ke Romėnams:

“Mes juk žinome, kad įstaty
mas yra dvasinis; bet aš esu kū
rinys, parduotas į nuodėmės val-

nau; nes ne gera, kurio noriu, aš 
darau, bet darau pikta, kurio ne
kenčiu ... Dabar gi tai darau jau 
nebe aš, bet gyvenanti manyje 
nuodėmė. Nes žinau, kad many
je, tai yra, mano kūne, negyve
na gerūmas. Nes norėti yra arti 
manęs, bet padaryti gera aš ne- 
įstėngiu. Nes aš darau ne gera,; 
kurio noriu, bet darau pikta, ko 
nenoriu. O jei aš tai darau, ko 
nenoriu, darau jau nebe aš, bet 
gyvenanti manyje nuodėmė“. 
(7, 14-20).

Nuodėmė tykoja žmogų kas
dien. Užtenka tiktai nukreipti 
dėmesį kur kitur nuo gręsiančio 
pavojaus, užtenka tiktai valan
dėlei apsnūsti kovos nuvargyje, 
kaip tas nepasotinams voras už- 
spehdžia smulkutį voratinklį ir 
pradeda paraližuoti ne tik valią, 
bet ir protą — šviesų žibintą, ap
šviečiantį klaikias kryžkeles ir 
raistus.

Literatūra ir gyvenimas
Žmogus pradeda netalpinti sa

vyje viso gigantiškos vidaus ko
vos lauko. Jis nori išsisakyti, 
trokšta pasidalinti savo pergy- 
nimais, Stengiasi ir kitiems nuro
dyti sėkmingesnės kovos prie
mones.

Šitą kovą žmogus pradeda 
vaizduoti rašytais žodžiais, lite
ratūros kūriniais. Gyvenimas 
pradeda tekėti kūrėjo rašalu, tar
tum krauju, į baltus popieriaus 
lakštus, pavydalintais žodžiais, 
vaizdais, ištisa fabula.

Kai kitas žmogus paima į ran
kas tokį kūrinį, kai pradeda gy
venti vaizduojamomis situacijo
mis ir intryga, jis ne kartą nu-, 
stemba: kūrinyje jis atranda jam 
pažįstamą gyvenimą, nuvalytą 
nuo neesminių smulkmenų, iš
ryškintą, suidėjintą. Kūrinys pa
sidaro jam tarsi gyvenimo dali
mi, tarsi nedidele jo iškarpa.

Antra vertus, ir kūrėjas jau
čia savo atsakingumą. Jis žino, 
kad kūrinys nepraeis pro skai
tytojus, kaip koks šešėlis, kad jis 
paliks, pėdsakus skaitytojų sielo
se, kad juos nuteiks ta linkme, 

/. kuria jis pats rašydamas gy'7e- 
na. Dėl to jis pataiso, kokia tu
rėtų būti jo intencija — gera, j 
morali ar bloga, destruktyvi; jis 
savo vizijoje mato ne tik kūrinio 
haują pasaulį, bet ir naujus įs
pūdžius skaitytojų dvasioje, at- 
sfeit — moralinę įtaką.

Ypač katalikas rašytojas atsi
duria krikščioniškosios etikos 
ughyje ir, kaip anglų Graham 
Greene, žiūri, kad gera savo in
tencija padarytų teigiamos Mo
ralinės įtakos skaitytojui, kuris 
su Brucė Marsh'alliu galėtų pa
sakyti: ‘GCahata Greene (ir Eve
lyn Waugh) kūrinius mėgstu dėl 
to, kad jie sukelia manyje norą 
tapti šventuoju...”

Tačiau Graham Greene gali 
būti nesuprastas tų, kurie katali
kiškos dvasios kūrinyje norėtų 
rasti pavyzdingus veikėjus — 
tvirtavalius, neklystančius, ne- 
parpūolančius, nesvyruojančius 
nei rėligihiamė, nei moraliniame 
gyvenimo kelyje.

Visai priešingai, — Graham 
Greenė — konvertitas, didelis 
eruditas ir keliautojas — per
daug gerai pažįsta žmogaus pri
gimtį ir psichiką, kad padarytų 
iš jo manekeną, veikiantį pagal 
visas etikos taisykles. Jis, tiks
liau sakantį išvelka žmogų iš žiū
rovų akių apgaudinėjančio išori
nio .rūbo ir nunuogina jo sielą, 
kad skaitytojas žinotų ne tik tai, 
kaip jis elgiasi, bet ir dėl ko taip 
elgiasi.

Ypačiai G. Greene mėgsta 
vaizduoti žmogaus nuodėmės is
toriją arba žmogaus grumtynes

t

vo. Dievo ilgisi, tačiau, ne tik 
vienuoliai ir atsiskyrėliai, bet ir 
raudonu kremu pasidažiusios 
merginos, neištikimos moterys, 
net ateizmo skelbėjai, apdriskę 
valkatos ir žmogžudžiai...

Niekas nežino, kaip rašytojas 
G. Greene tvirtina, kas vyksta* 
nors vienoje žmogiškoje širdyje. 
Niekas nežino, ar tik ne dides
niu Dievo ilgesiu gyvena nu
puolę ir su Juo kovoją žmonės. 
Juk kovojama ne prieš NIEKĄ, 
bet prieš realią BŪTYBĘ; kovo
jama dėl to, kad ta būtybė arba 
nesuprantama, arba dėl ko nors 
nekenčiama.

Kartais žmogus besigrumda- 
mas su Dievu, kaip tas “Dalyko 
esmės” (The Heart of the Mat
ter) apysakos Scobie, skaityto
jams atrodo “laimėjęs” — ligi 
galo įvykdęs savo planus ir ne- 
priėmęs iš anapus bylojančio 
Balso sugestijos. Tačiau skaity
tojams taip tiktai atrodo. G. 
Grfeene pirštu prikišamai nepa
rodo galutinės atomazgos: jis no
ri, kad skaitytojas gyventų jo 
vizija, kad kurtų ir galvotų kar
tu su juo. Jis leidžia kukį smul
kų sakinį pasakyti antraeiliam 
apysakos veikėjui, kuris išreiš
kia daugiau nei gamtinį, nes dar 
ir antgamtinį gyvenimą.

Tik dėl to, kad Graham Grefe- 
ne į žmogų žiūri ne tik kaip į fi
zinę, bei ir dvasinę būtybę, ku
riai mirtis atidaro duris į ant- 
gamtę, jo kūrinių žmogus yra 
pilnas, atbaigtas, bet dažnai “na
tūralaus proto” nesuprantamas 
ir pakaltinamas negyvenimišku- 
mu, nerealumu.

Nuodėmė išsiprendžia nė tik 
klausykloje: Latras vienu nuo
širdžiu atsidūsimu išgavo Vieš
paties pažadą “dar šiandien bū
ti kartu su juo rojuje”. Kas žino 
paskutinį mirštančiojo sąmonės 
žybtelėjimą?! Kas žino, koks pra
šymas užšąlo jo lūpose?! Kaš 
žino, kuriuo metu į visą laiką ko
vojusio žmogaus sielą prabyla 
dar vienas esminis veiksnys — 
MALONĖ?!

Sara jieško savo Viešpaties
Visai nesenai išėjo iš spaudos 

naujausia Graham Greene apy
saka — Kovos pabaiga (The End 
of the Affair). Joje vaizduojama 
Henriko ir Saros Miles šeima ir 
pašalaitis rašytojas ’Maurice 
Bendrix. Pastarasis intymiai 
bendrauja su Sara, ir abu juodu 
kuria savo laimę sąmoningai be 
Dievo, planuodami kada nors su
jungti savo gyvenimą.

Juodu abu netiki. Jų nuomone, 
jeigu yra pakankamai meilės, 
“viskas turi būti tvarkoje”. Ta
čiau Dievas turi savo ginklus. 
Nevisuomet jie aštrūs: kartais 
jie labai švelnūs ir pats priešas 
jų prašosi.

Sara su Bendrixu leidžia ro
mantiškas akimirkas Bendrixo 
kambaryje. Tuo tarpu Londoną 
pradeda atakuoti vokiečių V-l 
(paskutinio karo metu). Bend
rixas palieka Sarą vieną, o pats 
eina pažiūrėti, ar rūsy nėra sve
timų žmonių. Staiga krinta V-l 
ir užgriauna jį pastatų atčaižo- 
tnis. Sara išlieka nekliudyta, bet, 
pajutusi pavojų, eina pažiūrėti, 
ar kas bloga neatsitiko. Pama
čiusi iš po griuvėsių kyšančią 
Bendrixo ranką, mano, kad jis 
negyvas ir susijaudinusi grįžta į 
jo kambarį.

Nors Sata nuo pat savo ma
žens nėpfaktikavo maldos, bet 
dabar, įsivaizduotos mirties aki
vaizdoje, ji klaupiasi ant kelių ir 
meldžiasi Ji neprašo iš Dievo 
sau kokios malonės: Sara mel
džia Dievą, kad Jis leistų Behd- 
rixui būti gyvam, kad jis dar tu
rėtų progos būti laimingas. Ta
čiau kartu Saros sąžinė taipgi 
veikia ir prikiša jai ligšiolinį gy
venimą. Dėl to ji ryžtasi eiti su 
Dievu į derybas;

“Tada aš tariau; aš jį mylit! ir 
viską padarysiu, jei Tu leisi jam 
būti gyvam. Aš labai pamažu ta
riau: aš jį amžinai paliksiu, tik 
leisk jam būti gyvam Ir duok 
jam progą; ir aš spaudžiau ir 
spaudžiau (pirštus), kad galėjau 
jausti, kaip trūko oda ir tariau: 
žmonės gali mylėtis, nematyda
mi vienas kito, ar ne tiesa? jie 
myli Tave visą gyvenimą, nema
tydami Tavęs... ir tada jis atėjo 
prie dutų, ir jis buvo gyvas, ir 
dabar galvojau, kad prasidėjo 
agonija būti be jo, ir aš troškau, 
kad jis būtų vėl negyvas už

Tačiau pažadas pasirodė ne

sibaigia. Ji vėl ryžtasi palikti 
Henriką ir bėgti pas Bendriką.

daiktus susideda. Bet staiga grįž
ta namo nepaprastai pavargęs 
Henrikas ir, tartum nujausdamas 
tragediją, sako jai: “Nepalik ma
nęs, Sara. Atidėk keliems me
tams. Aš stengsiuosi...” Sujau
dinta Šata pažada jo nepalikti it 
kartu jaučia, kad Henrikas lai
mėjo, bet dėl to Bendrixas pra
laimėjo.

Bet Sara jau turi savo pirktą 
kryželį; jau ji moka melstis nors 
jos malda maištinga i!* skaudi:

“Leisk man matyti Henriko 
apsiašarojusį veidą. Leisk man 
užmiršti save. Brangus DiėVe, aš 
stengiausi mylėti ir padariau to
kią košę iš to. Jei aš mylėčiau 
Tave, aš nežinau, kaip -mylėčiau 
jį. Aš tikiu į legendų. Aš tikiu, 
kad TU gimei Aš tikiu, kad mi
rei už mus. Aš tikiu, kad Tu esi; 
Dievas. Mokyk manė mylėti. Aš. 
negalvoju apie savo kančią... 
Leisk man kentėti ir kentėti, bet 
sustabdyk jų kančią. Brangus 
Dieve, jei tik Tu galėtum valan
dėlei nužengti nuo savo kry
žiaus ir ipisti man pakentėti už 
Tave. Jei aš galėčiau kentėti 
kaip Tu, aš galėčiau padėti (ki
tiems) kaip Tu”.

ši jau gali drąsiai pasakyti:
“Aš tikiu į Dievą ir visa kita”.
Ji tik iš gailesčio, iš Užuojau

tos bučiuoja Richardo raudoną 
apgamą ant veido ir išėina. Ji vėl 
abejoja, vėl mąsto ir kovoja su 
savimi ir su Dievu:

“Ar kada nori mylėjau Mau
rice taip labai, kol dar nemylė
jau Tavęs? O gal tai buvai Tu, 
kurį visą laiką mylėjau? Ar aš 
Tave liėčiau, liesdama jį? Ar ’ga- - 
lėčiau paliesti Tėve, jėi pfrBa- 
nebūčiai! lietusi jo?.... O tai, ką 
jis mylėjo, buvau aš ar Tut Jtisi 
neapkentė mėnyjė to, ko ir Tu‘ 
rėapkėhti. J is būvio '.visą . laiką, 
Tavo pusėje net nežinodamas to. 
Tu norėjai! thūsų pėrsiškyrimb. 
bet ir jis to norėjo... Tii ėįi jfer-.

kahčlof, Tu dubdi taS'n ramybę. į 
Duok ir jam jos. Duok jam mano 
ramybę, — jiš jos labiau reika
lingas”. ' ■’ . • _ _ . ' i

Kai Bendrixas iš pagauto ®ė- 
noraščio sužino visą tą Saros ko
vą, jis supranta, kad Ši vis dėlto: 
myli jį ir pasisiūlo tuojau ją ap
lankyti. Sara atsisako jį priimti: - 
ji gulinti lovoje ir nesveikuojan
ti. Kiti Bendrixas vistiek! veritia? 
ši pas ją, ji išbėga iš namų it pa
sislepiabažnyčioje. Čia ją suran
da Bendrixas ir nepaprastu jaut
rumu dar kartą sužadina joje 
meilės, jaustoą. Iš nuovargio ji
' ■ ' ------- i...........- ' S įįįBt ■

l pat užmiega, bet Bendrixas 
r miegančiai kala savo išbujoju

sius jausmus.
Pabudusi Sara reikalauja, kad 

jis ją paliktų. “Aš nebuvau ta- 
vo, aš bėgau nuo tavęs”, — tie
siog jam pasako. Kai šis it toliau 
ją įkalbinėja, Sara sako:

“Maurice, brangus Maurice, aš 
Neatgavau jėgų”. Ji pradėjo 
verkti, trindama kaip vaikas 
kumštimis akis. “Atleisk man”, 
ji tarė. “Eik sau. Maurice, pra
šau, turėk bent kiek gailestin
gumo!”.

Ji palaimina Maurice Dievo 
všrdu ir išeina. < < .

Už kelių dienų Sara numiršta, 
į Mintys ir Svarstymai
' Autoriui savo apysakos ne

baigia Saros mirtimi. Jis dar 
vaižduoja Saros įtaką iš anapus.

Apysakos autorius Sarą regi 
sėyo vizijoje nusivaliusią nuo vi- 
šų nuodėmių. G. Greene, kurs

Bangų ir vėjo pasaka

BALYS RŪKŠA

Tai sakau aš tau — išeikime šią naktį 
Sielas stingstančias žaibu uždegti.
Ir sakau — tada pamiršę seną vyną, 
Pasigersim dundesiu griaustinio;
Bangomis ir piėvų vėjais apsilaistę, 
Lauksime prie jūros, kol pašvaistė
Prasimuš dangaus dugne taip ryškiai 
Nuo žaibų uždegto sauso miško.

Veltui sii tavim nakčia klajot norėjau, " 
Tu nemoki švilpauti kartu su vėju.

Duok, Sakėj, geriau mah taurę seno vyno, _ 
Aš bijojau ir dabar bijau griaustinio;
Man geriau stebėt prū atdarytą langą, 
Kaip žalia banga atsitrenkia į bangą;
ir smagiau Į židinio žiūrėti ugnį *
Ir Vaizduotis, kad į miško dugną
Iš dangaus daug debesų sodrių nukrinta 
Tų pašvaisčių, tų visų gaisrų gesinti..
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'tujas turįs būti “advocatus dia- 
bolfcus — velniškas advokatas” 
paskutiniame Teisme, rodos, ir 
Šį-kartą kužda atlaidaus Moky
tino žodžius: “Jai daug atleista, 
nės ji daug mylėjo”. Pasirodo, 
kad, nors kunigas, Saros papra
šytas priimti ją į katalikų tikėji
mą, nespėjo to padaryti, ji jau 
buvo pakrikštyta: jos motina, rie- 
šūgyvendama su savo vyru, ty
čia pakrikštydino ją, kai ši buvo 
dviejų metų amžiaus.

Kunigas Bendrixui, negailin
čiam mirusiai piktų žodžių, pasa
ko tuos žodžuis:

“Ji buvo gera moteris... Klau
sykloje buvau dvidešimts pen-, 
kerius metus. Nėra nieko, ką mes 
padarome, ko kaikurie šventieji, 
nebuvo padarę prieš mūs”.

Vėl noriu grįžti prie pradžioje ’ 
minėtos minties: žmogaus gy
venimo dalia — nuodėmė ir nuo
latinė, įtempta kova su ja.

Tačiau, kaip seka iš čia minė
tos kat. rašytojo G. Grėene apy
sakos, nuodėmė nėra didžiausia 
tragedija. Dievas niekad nepra
randa vilties sulaukti sugrįžtan-

čio sūnaus palaidūno. Jis net nori 
stabdyti žmones nuo neapgalvo
tų veiksjnų, kurie gali galutinai 
juos nuo Jo malonės nutolinti. 
“Dalyko esmės” apysakoje die
viškasis Balsas sako Scooie savi- 
žudystės išvakarėse:

“Kol gyveni, galiu turėti vil
ties. Tarp žmonių nėra tokio be
viltiškumo, kaip Dievo beviltiš
kumas. Ar pagaliau negalėtum ir 
toliau gyventi taip, kaip dabar? 
Yra blogesnių veiksnių...”

Taigi, ne nuodėmė yra tragedi
ja, bet užkietėjimas blogyje, Są
moningas bėgimas nuo Dievo, 

: priešinimasis Jo malonei. >
Ne visi eina tais pačiais keliais 

į Diėvą. Tačiau ar tik ne geriau
siai Jį supranta tie, kurie buvo 
toliausiai nuo Jo nutolę... Ar 
tik ne “teisingieji parisiejai” la
biausiai Jį įžeidžia, dažnai norė
dami kalbėti Jo vardu, remda
miesi savo “dešimtinės” skrupu- 
latišku sumokėjimu...

Jeigu visų hekenčiamas muiti
ninkas buvo duotas pavyzdžiu, 
kokio elgesio žmonės gali būti iš
ganyti, kodėl ir Sara, pradėjusi 
kurti laimę be Dievo ir pati už
siangažavusi taisytis nelaimės 
akivaizdoje, negali būti pavyz
džiu, kokiais sunkiais ir painiais 
keliais kartais pasiekiamas Die
vas ...

Kat. literatūros tematikos ir 
siužeto • laukas nepaprastai pla
tus. Jis eina giliausiai žemėje 
įspaustu žmogaus keliu: eina su 
gyvu žmogumi — puolančiu, 
maištaujančiu, nusiviliančiu, nie
kinančiu, bet galų gale “pralai
minčiu” Dievui, kurio geriausias 
ginklas — to paties žmogaus 
kryžiaus keliai.

Būtų gražu, jei ir savo lite
ratūroje sulauktume kūrinių, 
kurie liestų visuotiniausią prob
lemą — žmogaus vidinį klaidžio- ■ 
j imą ir triumfingą Tiesos atra
dimą. •

Juk taip dažnai mes klaidžio
jame. Ir nenorime prisipažinti 
klaidžioją...

j. Kuzmickis.,

Iš kultūros ir knygų pasaulio
Lietuvių Bibliografinės Tar

nybos vedėjas A. Ružaneovas 
nuoširdžiai prašo visų autorių, 
leidėjų ir spaustuvių siųsti visus 
naujus leidinius adresu: Lithua
nian Bibliographic Service, 602 
Harvey Str.-, Danville, Ill., kad 
juos galima būtų paminėti “Kny
gų Lentynoje”.

St. Santvaras, žinomas rašyto
jas, dainininkas ir poetas, š.m. 
gegužės 27 d. atšventė 50 m. am
žiaus sukaktį. Jo kūrybos laimė
jimai: “Saulėtekio maldos” 1924 
m., “Pakalnių debesys” 1936 m., 
“Giesmė apie saulę ir sielą” 1939 
ih. ir “Laivai palaužtom burėm” 
1947 m.

A. Vaičiulaitis netrukus paši- 
rodys su nauju novelių rinkiniu. 
Knygą leidžia Lietuvių Knygos 
Klubas Čikagoje.

Marija Aukštaitė paruošė spau 
dai naują poezijos rinkinį “Šven
toji Ugnis”.

Prof. Vacį. Biržiška gavo nuo
latinį darbą Kongreso Bibliote
koje Vašingtone.

Venancijtis Ališas (kuh. A. Ar
ininas) atostogaudamas Itaper- 
cirica vienuolyne, Brazilijoje, 
ruošia spaudai naują poezijos 
rinkinį “Cascata Cristalina”. Tai 
bus bene 4-j i poeto eilėraščių 
khyga.

Prof. A. Senn gegužės 8 ir 9 d. 
Paryžiuje “Institut d’Etudes Sla
ves” skaitė paskaitas: Lietuvių 
Žodyno istorinė raida ir Baltų 
kalbų santykiai su slavų ir ger
manų kalbomis. Paskaitose daly
vavo specialistai filologai, kaip 
Vaillant, Sauvageot etc. Į pas
kaitas atsilankė e. Lietuvos ats
tovo p. Dr. S. Bačkis su žmdha, 
puik. Lanskoronskis ir Latvių 
pasiuntinybės patarėjas p. K 
Berends. Prof. A Senn skaitė 
šias paskaitas dar Briuselyje, 
StTasburge, Freiburge, Floren
cijoje ir Vokietijoje.

Amerikos grafikų parodoj Va
šingtone, kongreso bibliotekoje, 
dail. V. K. JohynaS išstatė savo 
medžio raižinį “Šv. Antanas”. 
Paroda tęšis iki rugpjūčio fnėh.

Kunigai Dr. j. PrUnškis, St. 
Yla, B. Chromskis, Br. Dagilis, 
A. Klifnas, T. Bagdonas, OFM, 
Dr. J. Gutauskas gegužės 23 d. 
prisiminė, kad jai! sukako 20 m., 
kaip priėmė kunigystės šventi
mus. 25-kių m. kunigystės jubi
liejų šį pavasarį mini kun. V. 
Rudzinskas, kun. A. Dapkus, 
kun. J. Grigaitis, kun. H. Račys 
ir kit.

Beecher Stowe “Dėdės Tomo 
trobelei” šiemet sueina 100 m. 
Tai buvo didžiausios įtakos Ame
rikos istorijoje turėjusi knyga. 
Ji paruošė dirvą už 9 metų kilu
siam Vergų išlaisvinimo karui. 
Būdinga, kad 22% milijono ano 
meto JAV gyventojų per kelis 
metus išpirko 4 mil. jos egz.

Paryžiaus Univ. filosof. fakul
tetas, vad. Sofbona, šiemet šven
čia 700 metų jubiliejų. 1252 m. 
Liudviko IX kapelionas Robert 
de Sorbone įkūrė kolegiją, iš ku
rios išaugo dabartinis Paryžiaus 
filosof. fakultetas. Jo haujasis 
pastatas pastatytas 1896 m. Ne 
vienas iš lietuvių pagrįstai di
džiuojasi mokęsis šioje pagarsė
jusioje mokslo įstaigoje.

P. Lagerkvist “Barabą”, laimė
jusį 1951 m. Nobelio premiją, iš
leido leidykla “Terra”. Vertė St 
Vainoras. •

“žegliavimas į laistę”
Taip pavadinta V. Veedam ir 

C. B. Wall khyga, 246 psl., $4.50, 
aprašanti kaip 16 estų — 7 vyrai, 
7 moterys ir 4 vaikai, 1945 m. per 
127 d. ma$u vienstiebiu laiveliu, 
taikytu 4 asmenims, iš Švedijos 
perplaukė Atlantą it pasiekė JA

duojama kartu su primityvaus 
plaukimo nuotykiais. 

$

Dėl straipsnio apie M; Jankų 
Didžiai Gerbiamas Fone 
Redaktoriau.
“Tėviškės Žiburių” 1952 m. ge

gužės 22d. Nr. 21 tilpo straipsnis! 
“Patriarchas Martynas Jankus”.

A. a. M. Jankūs turi pakanka
mai faktinų nuopelnų lietūVhi- 
tautai, ir neverta nuvertinti jo 
biografijos išgalvotais dalykaiŠ.'

Antroj kokJndj pėduotą ^fak-: 
tą”, prėšidėdahtį žddžiaii: 
ta.” ir lt. iki “nebuvo nė 
trečioje kotonpjej aprašantį, hb- 
Va, bdvūsį ultimatumą if p&ši- 
kalbėjimą su Pėtishe, tenka iš
braukti; kaip hėatatinkahtį fak
tiniams įvykiams. .

Klaipėdos Prėfėktūra buvo pa
imta Bajoro (Kalfttanto) grupės 
šaūsid 15 d. dvyliktą Valandą die- 
hą. Martynas Jankus tuo metu 
buvo Šilutėje, ir drauge su Erd- 
taonu Simonaičiu ir p. Toleikiu 
atvyko autotnobiliU į Klaipėdos 
Miestą vėlai naktį į sausio 16 d. 
Visi jie sustojo Krašto Direkto
rijos įstaigoje, kur Erdmohas Ši- 
monailis haktį tarėsi su iššauk
tais asmenimis dėl papildymo Di- 
rėktoHjos haūjais bariais.

Reiškiu pagaf-bą
Jonas Budrys.

Stttaipshto taitoffetft pastaba. 
Savo strp., primindamas pasikal
bėjimą šū Petishe, neturėjau 
tikslo atvaizduoti Prancūzų ka
pituliacijos ėigą, bet tik iškelti 
M. Jankaus būdo bruožą. Nesa
kau, kad tas pasikalbėjimas įvy
ko būtinai sausio 15 d. Bet jis

Mūsų poetai rašo ir, be abejo
jimo, nori gerai rašyti. Be ta
lento, svarbų vaidmenį turi ir 
patirtis, taip asmeniška, taip kitų 
poetų. ’Raiką naudingo, gal būt, 
būtų galima rasti Anglijos poeto 
laureato Jono Mašėfleld atsimi- 
himuose “So Long To Learii” — 
Taip ilgu pramokti, kūrie nėsė- 
hiai pasirodė. Autorius sako:. 
“Gyvenimo galą prieidamas, no
riu išdėstyti kas man labiausiai 
padėjo mano pasirinktame kely”.

Pasirodo jam labiausia padėję’: 
pirma pažintis šu anglų poezijos 
tėvu Chaucer (1340-1400) ir ang
lų tautos istorinių legendų atpa
sakotoju Malory (rašė 1470 m.).: 
Kaip rašytojas Robertas Graves 
sako: “Žymi poezija stuksi at
mintyje — jos žodžiai išdilti ne
nori”. Antra, Masefieldą veikusi 
pažintis buvo su moderniu poe
tu Yeats. Sako: “Aš gerai atmin
tin įsidėjau poeto Morris posakį 
— ChaUcėr ir Kėats manė mo
kytojai, kaip jie mokė vaizdus 
kūrti!”.

Masefield mėgo raustis po se
nti knygų krautuves, ir čia, gali
ma sakyti, jis išėjo kaip ir antrą

akademinį kursą. Taigi, poetinio 
žodžio meistrai ir knygos buvo 
jam stiprieji ramsčiai.

Įdomu, kad Masefieldo atsimi
nimai nudažyti kažkokiu švelniu 
liūdesiu, iš dalies liūdesiu dėl ne
grįžtamų laimingų kūdikystės 
diėnų ir dėl atvėsimo kūrybinio 
pajėgumo, bet, matyt, jam liūd
na ir dėl to, kad, jo manymu, 
moderninė anglų poezija virtusi 
neskambiu skardos barškėjimu.

Viskas pasaulyje keičiasi, to
dėl ir Masefield pripažįsta jau
niems talentams teisę ieškoti 
naujų kelių, kelių ir pasireiški
mo būdų. Bet, sako, tegul ieško 
ne mandrumo, bet tiesos ir iš
minties. Kūryboje pagrindiniu 
klausimu privalėtų būti: “Ar yra 
čia kas amžino?” Poetas Keats 
juk sakė: “Grožio daiktas — am
žiams džiaugsmas”.

Sako, reikia drąsiai galvoti, vis 
bandyti ir paklysti. Tas nėra 
lengva. Kaikurie seną lopo ir 
mano, drąsiai galvoją. Nėra leng
va bandyti, kai norima ką kurti. 
Ir kas žino, kur klaida, o kur tie
sioginis nepavykimas?

Vyt. Sirvydas.

Redakcijai prisiųsta

Apie tą susitikimą ne Vie-

Jurgis Gliaudą, Namai ant 
smėlio, Draugo 1951 m. premi
juotas romanas, Chicago 1952, 
221 psl., kaina $2.

A. Vilaihis, Žėmaičių žetoėje, 
reportažai iš kelionių Lietuvoje, 
Chicago 1952, .132 psl., parduo
dama po $1.50.

Haufo pasakos, Viršelis VI. Vi- 
ėikio, išleido “Nemunas”, III 
ėid., fotografinis, pagal šviet. 
Ministerijos leidimą, vertimas J. 
Balčikonio, 114 psl., kaina $1.50.

Lietuvos Ūkto Atstatymo Stu
dijų Komisijos Darbai, Sąs. V, 
1952,12 psl. Turiny, 5-58 pi., Pla- 
havimo ir statybos įstatymo pro
jektas.

TėtyhėS Saigas, kultūros, vi- 
sūomenės, politikos ir sdcialihių 
Mokslų žurnalas, 1952 m. III t, 
2(9) Nr., 177-368 pšl.

Turiny: Št. Šalkauskis, Krikš
čioniškoji politika ir gyvenamo
ji -valanda (persp. iš “Romu 
Vhs”); prof. Dr. Raihūnas, Euro
pos hUėsMūkto dtoghožė; St LU- 
syš, Taikos kl. būsimoje Lietuvo-

įkėlė į Smetonos balną; prel. L. 
Tulaba, Pasauliečių apaštalavi
mo kongresas. Toliau paminima 
visa eilė asmenybių ir seka pla
tus apžvalgų skyrius.

Knygų Lentyna* Liet. Bibliogr. 
Biuletenis, Nt. 1-2, V m., 1952 m. 
sausio-vasario mėn., 8 psl.

Lietuvių Dienos, 1952 m. gegu
žės mėn., 22 psl.

Numeris, kaip visada, gausiai 
iliustruotas, yra net kelios ilius
tracijos iš Toronto liet gyveni
mo. Išviso 43 iliustrac.

Eglutė, 1952 m. gegužė, Nr. 5, 
129-160 psl.

Atspindžiai, nepriklausomas 
savaitraštis, Nr. 1-3, 1952 m. ba
landžio 2 3— gegužės 7. Leidžia . 
V. Meškauskas, redaguoja jis 
pats ir J. P. Palukaitis. Chicago, 
Ill. Nt. 1 turi 20 psU kiti dtt po 
16, iliustruotas, ovseto spauda.

Muzikos Žinios, Vol. XI, Nt. 5, 
1952 m. gegužis.

Skautų Aidas, 1952 m. gėgužės 
mėn. Nt. 5.

Laiškai Lietuviams, 1952 m.
JAnkus ir tai žinoma taip pat jo 
vaikams. Juk sū Relish'e buvo 
kalbėtasi keliais AtVėjėfe ir Pran
cūzų kariuomenė Klaipėdą aplei-

partijų užubmažga ir pasaulėžiū
riniai pagrindai; kun. J. Rrivič-

tilU.

120 psl.
Šv. Pranciškaus Varpelis. 1952 

m. Nr. 5, 129-160 psi
,---- -- ------------------ -------- -Pelėda, Juokdetybos Susivie-
kta. M. Vaitkus, Kaip Dovydaitį 'nijimo mėn. organas, Nr. 3,24 g,



Parduodant ar perkant namą 
mielai Jums patarnausiu!

Toronto LK Bažnyčios statybai aukojo
Toronto liet. kot. po rėpi jos naujos 

Bažnyčios Statymo Fondui įvardintai ou-

SPORTO 2INIOS

Galiu sudaryti paskolas. Veltui suteikiu informacijas 
apie parduodamus namus, paskolas, biznius ir tt

Jūsų patarnavimui

skambinkite tek KE. 9459, KE. 9450, LA. 2612

1. High Park-Bloor. 8 kamb. 
mūrinis, atskiras vandeniu 
apšildomas su garažu na
mas. Įmokėti $4.000.

2. $13.000. College-Euclid Avė. 
9 didelių kambarių, 2 virtu
vės, mūrinis su garažu na
mas. Įmokėti $4.000.

3. $13.000. Parkside Dr. 6 dide
lių kamb., gerame stovyje, 
mūrinis, atskiras, alyva ap
šild. namas. Įmokėti $4.000.

4. $14.000. High Park-Indian 
Rd. 9 kamb. mūrinis, atski
ras, vandeniu - alyva apšild. 
namas. Prie gero susisieki
mo. Įmokėti $5.000.

5. $16.500. Westminster-Indian 
Rd. 10 did. kamb., mūrinis, 
atskiras namas, vandeniu - 
alyva apšild., didelis gražus 
kiemas, privatus įvažiavi
mas ir kiemas. Geras pirki
mas.

6. Bloor-Indian Rd. (Prie nau
jai stat. liet, bažnyčios). 16 
didelių kamb., atskiras, mū
rinis namas, 3 virtuvės, 3 vo
nios, vandeniu - alyva šildo
mas, dideli? kiemas, priva
tus įvažiavimas, 3 garažai. 
Namas gerame stovy. Tinka 
bet kokiam bizniui. Parduo
damas dėl turto paskirstymo

■ Real Estate
863 BLOOR STREET WEST

(prie Ossington Ave.)

Sutaupysite $ $ $ 
užsisakydami anglis per mūsų atstovą VYT. AUŠROTĄ 

Skambinkite telefonu LO. 3647 (nuo 10 vaL ryto ligi 8 vaL vak.) 
NORRIS FUELS, GL. 2491.

T

įvairiomis progomis tinkamas dovanas
rasite tik

J. BERŽINSKO
parduotuvėje

Dundas St W. Tel. LA. 95471212
Be to, išskyrus tabako gaminius, už 
visus įpirkimus duodami BONAI.

TEL.

EM 3-2131
Budime

24 
valandas

Gydytojavęs Vienos, Berlyno, Šveicarijos ir Vengrijos ligoninėse. 

VIDAUS IR VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTAS

Telef. Office: Ml. 8821, Namų: KE. 3663. - 465 Bloor St. W„ Toronto

1

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

19 St. John’s Rd. (prieš 3131 Dundas St W.) 
RECEPTAMS NAUJIEMS AR SENIEMS tik paskambink 

ar parašyk — mes pristatysime kuo greičiausiai.
TAIP PAT TURIME:: Trejos devynerios, foto reikmenų, 

mažų vaikų valgių, kosmetikos, vitaminų ir tt
TELEFONAS VALANDOS
MU. 9543 9 a.m. — 9 p.m.

>25.00$25.00
Šis kuponas vertas $25.00 - 

jei pirksite automobilį.
KAKS LTD.

1135 Queen St. W., Toronto
50 CHEV TUDOR ......... ................. $1595.00
47 MERCURY SEDAN ........ ........  $1095.00
48 STUDEBAKER ..................... $1195.00

Visos mūsų mašinos garantuotos 30 dienų 50—50 garantija.
Atvykite apžiūrėti dar šiandien.

Atidaryta iki 10 vai. vak. kasdien
$25.00 $25.00

ŠVARA - GYVENIMO PAGRINDAS!!1
Valymas rūbų naujausiais metodais išsaugo jūsų rūbus.

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
— w _ netinkamai laikomi sugenda. Mū-

sų sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
^us rūpestingai saugomi. Kai

Specialybė:
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.
138-46 Claremont Str

darysite rudenini apsitvarkyrpą, 
valyti viską duokite žinomai 

firmai:
Tel. WA. 4557

$75 —• P. Kozlouskos;
$55 — Gotceitų šeima/
$52 — J. Kaknevičius;
$43 — T. Užupis;
$22 — J. Ažubalis ir V. Dailidė;
$20 — L Anyžių, J. M. Petravičiai, 

M. ŽenkeviČienė, S. Kiršinąs;
$18 — S. Treigys;
$17 — V. Abromaitytė ir J. Gaižutis;
$16 — L. Šalna;
$ 15 — K. Rusinas, Brizgytė;
$14 — J. Paketūrienė, V. Šakalys;
$13.50 — S. Kviecinskas;
$13 — P. Augustingvičius, M. Gvil

dys, A. Paškevičius, J. Žodeikis;
$12 — J. Kaulius, E. Abromaitis, E. 

S. Čepai, Ivaškai, A. Balnius, A. Saulis;
$1 1 —V. Matulaitis,, Alg.. Palionis, 

Pr. Lekšas, Kaunas, V. Kavaliauskiene;
$10 — Beinortai, J. Baltokys, Boikus, 

Pr. Berneckas, J. Černiauskas, J. Dubi
ninkas, J. Didžbolis, V. Endrelis, J. Kra- 
likauskas, Kl. Kazlauskas, V. Martinai
tis, J. Petrulis, O. Strikaitytė, VI. Vindo- 
šius, P. Jarašiūnas, M. Balkūnaite, Fl. 
Grikis, R. Sveinauskos, St. Gipas, St. 
Smolinskas, U. RoČiūtė; •

$9 -— B. Janušaitytė, Stp. Juozapavi
čius, P. Kairys, J. Juodis, A. Augustaitis;

$8,50 — E. Vabolienė, A. Jakimavi
čius, J. Jesinevičius;

$7 — Pr. Prankienė, P. Imbrasas, St. 
Ruibys, A. Augutis, M. Barškietis. P. Au- 
dzevičius, M. Remeikis;

$6 — V. Kolyčius, A. Plečkaitytė, J. 
Prakapas, A. Šapoka, B. Sakalauskas, B. 
Stasiui is;

$5.50 — A. Laurinavičius;
$5.25 — K. Dargis, J. Žaiiadonis;
$5 — B. Žutautas, R. Žagarys, Ą. Že

konis, M. Traškevičienė, A. Stankus, Ša- 
počkinai, VL- Sadauskienė, I. Slanskis, E. 
Stočkus, E. Martinaitytė, B. Mikšytė, VI. 
Šloškus, P. Gulbinskos, V. Aušrotas, P. 
Naudžiuvienė, V. Anskis, M. Arštikaity- 
tė, J. Vaškevičius, P. Pieta, V. Plioplys, 
A. Paleckis, M. Giedra i tienė.J. Aoan^vi- 
Čiūtė, J. Bartkus, A. Senkevičius, A. N ju
raitė, A. Zorumbaitė, J. Matukas, br. 
Norkus, V. Narbutas, Z. Kuprėnas, P. 
Kazlauskas, A. Kolūza, A. Kuolas, A. 
Kežinaitis, F. Kelly, D. Kreinick, J. Jene-

NAMAI 
LIETUVIŠKAME 

RAJONE
$2.000 visa kaina už biznio patalpa, 

ant kurios viršaus yra dar vienas 
didelis kambarys. Vieta garažui. 
Bathurst-Dundas rajone.

$9.400, įmokėti $2.500.Lansdowne - 
Bloor rajone 6 didelių kambarių na
mas su garažu.

$9.500, įmokėti $2.500. Pusiau at
skiras alyva apšildomas 8 kamba
rių namas Bathurst-King rajone.

$10.900 kampinis 6 kambarių mūro 
namas su dviem sanrūmiais, kie
tom grindim ir garažu. Prie namo 
priklauso didelis žemės sklypas, cnt- 
kurio būtų galima pastatyti dar 
antrą namą. Įmokėti $3.600. Prie 
Runnymede fr Annette.

$11.500, įmokėti $4.000. Bloor-Os- 
sington rajone pusiau atskiras van
deniu ir alyva apšildomas 9 kam
bariu namas.

$12.000, įmokėti $3.500 ar $4.000. 
Pusiau atskiras alyva apšildomos 
8 kambarių mūrinis narnos arti 
Dundas-Dovercourt.

$12.000, įmokėti $4.500. Lonsdowne 
-Bloor rajone 6 kambarių namas su 
maisto produktų krautuve.

$15.900. Howard Park Avc. prie Ron- 
cesvalles. 9 kambarių vandeniu ap
šildomas mūrinis visai atskiras na
rnos su dideliu žemės sklypu. Įmo
kėti $7.500.

$16.600, įmokėti $7.000. Synnyside 
Avė. prie Howard Park Ave. labak 
gražus ir planingos 9 kamb. van
deniu apšildomas visai atskiras mū
rinis namas.

$17.500. Visoi atskiras 2 kambar- 
rių moderniškos nomas Quebec 
Ave. priešais High Park. įmokėti 
$10.000.

Ir daugiau namų lietuvių rajone — 
vakariniame Toronte Jums mielai ap
rodys ir padės išsirinkti

P. LEONAS
J. J. ELLIS, Realtor

1072 BLOOR ST. W.
Tel. ME. 2471. Buto tel. OL. 4717

Lunas, J. Genoa jo, O. Geležiūnienė, P. 
Jasevičiūte, Pultinevičiūtė, B. Mikšytė, 
R. Kvozdoitiene, S. Dargis, A. Daukan
tas, L. Čuplinskos, P. Brožukas, J. Kund
rotas, A. Bumbulis, L. Bilkštys ;

$4,50 — W. H ra j ink, O. Kovolious- 
kiene;

$4 — S. Kenstovičiūtė, J. Mačiulis, 
J. Ranonis, O. Apgustaitė, B. Smolsky- 
tė, M. Duliūnas, At Stuinys, Hormonas;

$3.50 — K. Abromaitis, Mikalajūnai, 
J. Goikis, VI. Simanavičius;

$3 — M. Malinauskas, A. Mačiūnas, 
O. Jonušaityte, Ožinskas, A. Apara- 
vičienė, Bronė Augustas, V. Tamulaitis, 
St. Sileikytė, S. Sirka, J. Rėvos, M. Pet
rulis, P. Sinkevičius, Alg. Simanavičius, 
A. Kukta, A. Juozapavičius, Daneikienė;

$2.50 — A. Kilinskos;
$2.20 — P. Petrikas; f
$2 — R. Kazlauskas^ Regina Kaz

lauskienė, M. L. Kalinauskai, J. Klieri- 
kaitis, J. Koišius, J. BakŠaičiai, A. Če
paitis, K. čeroitis, B. Čepaitis, S. Daugė
la, B. Dirsė, *t. Dabkus, L. Androniene,
V. V. Baltutis,. A. Josfcutelytė, Jurkšaitis,
VI. Ivanauskas, J. Jurėnas, J. Rugys, M. 
Petraitytė, V. Prešmouskas, L. Sileikytė, 
O. Stočkūtė, J. Smalsksi, VI. Simonaitis, 
F. Siurbys, Staniuliai, S. Kavaliauskas, V. 
Kuba i t is, M. Jenkavičienė, S. Lembertas, 
F. Lastouskas, A. Lourušaitienė, K. Lu
košius, A. Augustaitis, J. Aukštaitis, J. 
Adomavičius, S.. Augoitis, S. Aušrotienė, 
Doukšt, S. Jasevičius, J. Ališauskas, A. 
Atkočiūnaitė, V. Mačinskas, E. Morkū- 
naitė, J. Morkūnas, L Muliolis, E. Mi
liauskas, P. Gvildys, Eidukaiti^, Einikas; 
- $J?70 — J. Puodžiūnas;

$1.50 — J. Austinskas, J. Alksnys, 
T. Ivanauskas;

$1 — J. Jarašiūniene, O. InČiūnenė, 
J. Jecikas, S. Gudaitis, Gerčiūnos, J. Gi
rėnas, A. Grigonis, Asęvičius, N. Micke
vičienė, Matijošaitienė, J. Liurinskas, A. 
Vasiliauskas, J. Krečiuskas, K Klastina- 
vičiūtė, B. Kušlikis, M. Krikščiūnas, S. 
Trinka, Al. Smoiskis, L. Šeškus, Hadukos, 
A. Strumila, E. Šlekys, A. Ranonis. A. 
Praponis, Puniškaitė, Stp. Pusvaškis, P. 
Naudžiuvienė, Stp. Nasvytis, J. Nošvv- 
tienė, K/ Dilkus, V. Dielininkaitytė, A. 
Drabato, J. Bakutis, Br. Bagdonas, A. 
Baltrūnas, S. Butkevičienė, P. Sideras, P. 
Lelis, Vyt. Krikščiūnas, Kutkai, Šakalinis,

50 c. — Aig. Šalkauskis, Gelgodaitė;
25 c. — A. Kudaitė.
Be to, daugelis aukojo nepažymėdami 

savo pagardės.
Visiems aukojusiems 1951 metais Baž- 

Statymo Fondui širdingai dėkojam.
Toronto Liet. Bažnyčios Statymo 

Fondo Valdyba.

Stalo tenisas Hamiltone
Gegužės 25 d., sekmadienį, Ha

miltone lankėsi Toronto “Vytis” 
stalo tenisininkai, kurie sužaidė 
rungtynes su hamiltoniškiais. 
Žaidimas vyko parapijos salėje. 
Pirmiausia stojo kovon buv. On
tario meisteris ir Kanados tauti
nės parodos Toronte nugalėto
jas Pr. Gvildys prieš hamiltoniš- 
kį G. Paltaroką, kuris praėjusiais 
metais Toronte įvykusioje Š. 
Amerikos lietuvių olimpiadoje, 
finale įveikęs Šoliūną iš Čikagos, 
laimėjo I vietą. Torontiškiui Pr. 
Gvildžiui nesunkiai pavyko nu
galėti G. Paltaroką, kuris iš pra
džių bandė gintis, bet, keliems 
taškams nepasisekus, pradėjo 
daugiau žasti puolimu, kas nela
bai ir sekėsi. Pirmą setą Pr. Gvl- 
dys laimėjo 21:11; antrą — 21:13.

Kiti susitikimai:
Ranonis—Grajauskas 8:21; 14:21 
Duliūnas — Tėvelis 13:21; 15:21 
Gvildys — Grajauskas 23:21;

13:21; 21:19 
Ranonis — Tėvelis 24:22; 21:18 
Duliūnas — Paltarokas 2113;

21:17 
Gvildys — Tėvelis 20:22; 21:18; 

21:12.
Toron-

Viena iš ankstyvesniųjų
* • a < y >

kuri įvyks lietuvio Narušio ūky
je prie Lake Medad, 7 mylios 
nuo Hamiltono. Numatyta įdo
mios sportinės varžybos.

— Netoli lietuvių parapijos 
bažnyčios, Viktorijos parke, yra 
gauta orinio aikštė, kurioje va
karais nuo 6 vai. vyksta orinio 
treniruotės vyrams ir moterims.

— Hamiltone bandoma suda
ryti futbolo komandą. Kamuolys 
jau nupirktas ir ieškoma aikštė 
treniruotėms. Atrodo, kad bus 
nelengva suorganizuoti, nes dau
gelis gerų žaidėjų jau vedę ir už
imti kitais reikalais. Reiks daug 
gerų norų ir pasiryžimo, kad 
parėjus iš fabriko, dar būtų jė
gų ir kamuoliui pamušti.

— Otava. — Kanados gedulo 
metas dėl karaliaus Jurgio VI 
mirties pasibaigė gegužės 31 d.

nyčios

Ir britai smerkia
D. Britanijos parlamento de

batuose buvo pasisakyta už emi
graciją į Kanadą, bet kartu bu
vo pasmerkta imigracinė Kana
dos politika, kad renkami tik 
jauni darbingi žmonės. Mat, Ka
nados imigracijos įstatymas nu
mato nemokamą pervežimą tik 
darbininkams, o jų šeimomis ne
sirūpina.

te įmokėjimui pinigų — me 
rodysime Jums namą!

mūrinis 6 kamb. namas, yr 
galimybė pasistatyti garažą 

$10.500. Lansdowne-Bloor,
9 kambarių, mūrinis, 3 virtu

teniso

Bendras rezultatas 5:2 
to “Vyties” naudai.

Lauko tenisas
Birželio 15 d. lauko

rungtynėse — Barton gatvėje, 
pirmas kampas pravažiavus 
Sherman — hamiltoniškių prie
šas bus Toronto “Vyties” sporti
ninkai. Pradžia 3.30 vai.

Vairavimo
pamokos

duodamos lietuvio instrukto
riaus, žemesnėmis kainomis 

negu kitur.

Skambinti ME. 8760 
nuo 6 ikr 9 vai. vakaro

Edvardas Žukauskas.

THIS HANDBOOK 
FOR AMBITIOUS MEN mu

Have you had 
your copy?

150 pages of guid
ance to best-paid 
positions. Up-to- 
the-minute infor
mation for men 
who want to climb 
to the top.. Tells 
how to get promo
tion. security and 

Į: better pay through
: home study courses. This hand- 
; book “Engineering Opportuni- 
| ties” is free and entirely with- 

out obligation. Send the cou- 
£ pon. Make this your big year! 
į: Describes over ] 

including:
; Mechanical Eng. 
:• Aeronautical 
£ Television 
J: Building 
> Elecfrical 

Radio

“end coupon today—. 
Canadian Institute* of Science afjd Tech- I 
nology Limited, 000 Garden Building, I 
263 Adelaide Street West, Toronto, I 
Please forward free of cost or obligation | 
your handbook, “ENGINEERING OPPOR- J 
TUNITIES".
Name...
Address.

a

u: u

w į

e z

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I interested in

ninety courses

Automobile
A.M. l.Mech.E.
A-F.R-Ae.S.
A. M.I.C.E.
B. S. (Pure

Science)

.Course J

Lietuviai važiuokite vasaroti į
. \ • - 'ii:

O. ir E. NARUŠIU VASARNAMĮ
“FOUR OAKS” TOURIST HOME 

Leamington, Ont., 318 Erie St. South.
Greitos ir geros potornovimas, lietuviški valgiai, saulėtas Erie ežero krantas.

KAINOS: Vienam asmeniui kambarys ir maistas savaitei $25.-— 
Tik kambarys vienam asmeniui _______ __  __ ; $15.—
Tik kambarys dviems asmenims ................ . $20.—
Tik kambarys trims asmenims ....... ........ .............. $25.—-

Lietuvių Baldų Krautuvė

“MOHAWK FURNITURE’
2448 DANFORTH AVE., TELEF. OX. 4444

S Didėlis pasirinkimas baldų, šaldytuvų, siuvamų ir skalbimo mašinų, 
radijo ir televizijos aparatų, krosnių, vaikų baldų ir vežimėlių. Minkš
tus baldus dirbame pagal užsakymus.

S "NECCHI" firmos siuvamos mašinos ir "ADMIRAL" šaldytuvai, pasau
linėje rinkoje žinomi kaipo geriausi, o kainos žemesnes.
Nuo gegužės 26-31 d.d., viso savaitė yra krautuvės lankymo ir apžiū
rėjimo savaitė. O gegužės 28 ir 29 d.d. bus siuvamų mašinų demon
stravimas.

S Kiekvienas-na atsilankęs krautuvėje ir užpildęs kortelę gali laimėti 
siuvamų "NECCHI" mašiną $139.50 vertės.

O Maloniai kviečiame visus apsilankyti, pamatyti ir laimėti!

Krautuve atidaryta nuo ryto 9 vai. iki vakaro 9 vai.

Informacijų klausti JONĄ AUKŠTAITį.Z

IffiSČIRUSIOS Rūšns MENO 1M

SAUGU — PATIKIMA

r kitų tautu klasikines munkąs 
plokštelės.

JlcJuĮaukite mūiu naujau. iš(ci& kafa&yo.

& RANKDARBIU 6RMINIAĮ
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Dr. Peter MORKIS
Perkėlė 

savo dantų kabinetą į 
1082 BLOOR ST. W. 

(į rytus nuo Dufferin St.) 
Tel. OL. 4451. Toronto 4, Ont.

DANTISTAS

J. A. GORCHYNSKI
B.A., D.D.S.

312 Bathurst St

Bathurst Medical Building 
Telef. EM 3-6373 Toronto

DR. A. RATINOW 
L.M.C.C.

Dirbęs Europos ir Kanados li
goninėse. Vidaus ligų specia
listas (širdies, asthmos, reu

matizmo, skilvio ir kt.)
479% Euclid Ave., Toronto 

Tel. RA. 6708.

Dėmesio!
Pigiai ir sąžiningai taisomi te
levizijos ir radijo aparatai.
Taip pat mes pravedame 
ir televziijos instaliaci

jas. Darbas atliekamas prity
rusių radijo-televizijos techni
kų. Jūsų patogumui aparatus 
mes paimame iš namų ir pri
statome.
Skambinti telefonu OL. 5039 
67 LAKEVIEW Ave., Toronto 
B. Kalibatas, A. Virkutis ir Co.

4

Lietuvis pigiai 
perveža baldus, 

bagažą, prekes ir kt 

Vežama ir į provinciją. 
406 MONTROSE AVE. 

Toronto, Ont 
TELEF. LA. 3911

$10.500. Roncesvalles Gardens, 
7 kamb., mūrinis, su įvažia 
vimu į kiemą.

$12.700. High Park rajone,
"*8-nių kamb. mūrinis, aiški 
ras, 2-jų augštų, garažas.

$14.500. Bloor Keele,
atskiras, mūrinis, 8 kamb 
labai švarus namas. Tikra 
pirkimas.

$14.900. Quebec-Annette, 
mūrinis, 8 kamb., 2 virtuvės
2 vonios. Garažas.

$15.000.' Roncesvalles-Wright,
9 kamb., mūrinis, vandeni) 
šildomas.

$16.500. Parkdale rajone, 
mūrinis, atskiras, 10 kaml
3 virtuvės, vandeniu šildorr

$17.500. Parkdale rajone, 
atskiras mūrinis, ,15 kamb., 
butai. Vandeniu šildomas, 
garažai.

Visais namų pirkimo ir pardavi 
mo reikalais kreiptis į
S. KUZMAS

1675 Bloor SL W. Tel. KE. 791 
po darbo LA. 1250

K. WILES REAL ESTATE

Visais turto pirkimo ir partįa

vimo reikalais Jums patarnaus

FELIKSAS SENKUS
Tel. LL. 3744,

William Bolland Real Estate

1130 College St, Toronto, On

BE RADIO,

elektrinių prosų, krosnių, du 
kiasurblių, laikrodžių, skalbia 
mašinų ir tt. taisymo, Europt 
aparatams pakeičiamas transfo 
malonus už $12; bat. durų skan 
būtis įrengiamas už $6; c lėkt 
durų užraktas su mygtukais i 
$20; auto radio su įrengimų kon 
plektu $60 ir kiti darbai atliek; 
mi greitai ir pigiai. Už atlik) 
darbą garantuoju ir pageidai 
jant taisau namuose.
Skambinti tel. LL. 7354. Nak 
tel. MU. 8630.

RADIOMECHANIKAS 
F. RICKUS

Dirbtuvė 1046 Dundas St. W.

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI

J. Barakauskas ir J. Vaitkus
Viskas nuo durų skambučio 
iki pilno namų instaliavimo.

Tel. LY. 2630 
507 Parkside Dr.

510 nuolaidos, kas atsineš šį skelbimą ir pirks nemažiau kaip už $5

V. TUKLERIS 
Hamilton 9-4121 

' Hamiltono įstaiga 
913 Main Št. E.

Bronius SERGAUTIS 
MUrray 7377 

Vakarinė įstaiga 
2390 Bloor St W.

ERNEST RIDOIIT
REAL ESTATE LIMITED 

REALTORS

PIRKDAMI AR PARDUODAMI 
pasitarkite su mūsų ekspertais.

Mes turime šimtus įvairiausių namų.

Kanados didžiausia nuosavybių įstaiga 
Centrinė Įstaiga 1172 Bay St, Toronto 

Skyriai visoje Ontario provincijoje

Parduodant ar perkant namą ar biznius 
JŪSŲ PATARNAVIMUI 

Antanas-Tcny MOKIAIS 
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo 

ROY BURBANK REAL ESTATE 
1385 QUEEN ST. W. Toronto (prie Lansdowne) 

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

Tik pažvelkit *į šį modernų miegamąjį!
12 gabalų modemiško stiliaus miegamasis, į kurio komplektą įeiną 
lova, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matracai 
2 pūk. pagalvės, 2 kamb. lempos su gaubtuvais ir Chenille lovo 
užtiesalas, Speciali žema kaina $125. Taip pat turime įvairių kom 
plektų miegamųjų sofų, gazo ir elektr. krosnių, skalbimo mažini 
matracų, kilimų, spintų ir visa, kas reikalinga namų apstatymu 
Duodamos lengvos išsimokėjimo sąlygos. Pristatymas ir perlai 
Rymas prekių veltui. Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vai

COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Spadina). Tel

A
L

*



MANN-MARTEL
j ROGERS RD.—KEEL

$9.500. 6 kamb. pusiau mūrinis na
mas, įvažiavimas, švarus 
distrikras, jaukus namas, 
žema kaina.

$11.400. 6 komb. Lobai gerame sto
vyje mūrinis namas. Dvi 
moderniškos virtuvės. Pato
gus susisiekimas.

DUNDAS—DUFFCTIM
$12.900. Atskiras mūrinis duplex. 2 

butai po 4 komb., dvi vo
nios, alyvos apšidymas, di
delis sklypas. Idealus pir
kimas dviem šeimom susi
dėjus.

McDONILL—WRIGHT
$3.500 įmokėti. Balansas $10.000.

8 komb. per au ougštus, 
, alyvos apšildymas, vieta 

garažui, gražus kiemas.
RESTORANAS—VALGYKLA

$13.500. Pilnai įrengtas 40 vietų res
toranas lietuviškamee dis- 
tr-icte. Augšta apyvarta, ge
ros pelnas.

PARKDALE—SUNNYSIDE
$13.500. 7 komb., mūrinis, karšto 

vandens-alyyos apšildymas, 
šoninis įvažiavimas ir gara
žas. įmokėjimas $5.000.

BLOOR—HIGH PARK
$15.900. 7. komb. mūrinis, moder-Į 

niŠkas namas, ramioje gat-l 
vėįe, alyvos apšildymas, ga
ražas.

GLENLAKE—INDIAN RD. | 
$14.500. 8 komb. atskiras mūrinis [1 

namas, karšto vandens-aly- 
vos apšildymas. įvažiavi
mas, vaismedžiai.

Visais namę pirkimo ir pardavimo 
reikalais kreipkitės į

V. MEILUS
1663 Bloor St. .W. Tel. OL. 2354 

Namų telef. RU. 1-0203.

^rašoma patikti savo pavardę ir tele- 
ono numerį, jei skelbiantysis būtų tai

kinai išvykęs.

MANN & MARTEL 
REALTORS

Parduodant ar 
perkant 

namą .

malonus ir skubus 
PATARNAVIMAS

R. P. RICE
Estate BrokersReal

YURKA
1564, OL. 4146Td LA.

Vakarais LO. 2266.

$14.500. High Park distrikte
7-ni kamb. ant 2-jų augš- 
tų, sanrumis ir pusryčių 
kambarys, labai geras mū
rinis namas, gražioje gat
vėje, alyva apšildomos, mo
derni virtuvė, garažas ir di
delis kiemas.

$13,500.

$10,500.

$14,000.

PARDUODAMI 
NAMAI

Sunnyside rajone
7 didelių komb. gražus mū
rinis nomas, alyva ir van
deniu apšildomos. Garažas 
ir gražus kiemas.

High Park rajone
įmokėti $3.500. 6 dideli 
kambariai, alyva apšildo
mas. Vieta garažui.

St. Clair—Oakwood rajone 
6 kambariai, mūrinis ats- 
ras namas su modernia vir
tuve, gražiai dekoruotas. 
Garažas ir gražus kiemas.

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vai. 10-12, 2-6 
’irmadienįais ir ketvirtadifr 
liais priima taip pat 7-9 popiet

386 Bathurst St Toronto 
Tel. EL 6515

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN
B.A., M.D., L.M.C.C.

, GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir
7-9 po pietų 

386 Bathurst St Toronto
Tek WA 1344

AKIŲ SPECIALISTAS 
M.STEFANUK ♦ 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 
; akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

112 Bathurst. Telef. EM 3-6373

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel. EM. 4-2715

Jis jau pabėgo
— Na, kaip tau patinka vedy

binis gyvenimas?
— Taip sau. Mano šunytis jau 

pabėgo.
Maldininkas per prievartą

Kolumbijoje tūlas Williams iš
plėšė bažnyčios aukų dėžutę. 
Teisėjas nuteisė jį per 6 mėn. 
kas sekmadienį ateiti į bažnyčią 
ir pirmadienį atpasakoti teisėjui 
pamokslo turinį. Tas vykdąs la
bai stropiai.

Per arti pažiūrėjo
Mokytojas klasėje pasakoja 

apie debesis ir lietų. Pagaliau 
; klausia:

— Jonuk, ką matai virš savo 
galvos^ kai giedras oras?

— Dangų, Pone Mokytojau.
— Gerai. O ka matai virš savo 

galvos, kai lyja?
— Lietsargį, Pone Mokytojau.

Išsiplės
' — Jonas man patinka. Tik jo 
labai mažos akutės.

— Nebijok. Kai apsivesit, iš
siplės.

Dirba kasdien
“Liaudies Balsas” Nr. 1070, 

1952 m. balandžio 25 d. atspaus
dino laišką iš Lietuvos, kurį ga
vęs winnipegietis A. Dicksonas. 
Jo sesuo tarp kitko šitaip rašo:

“Šiuo pranešu, kad aš esu svei
ka ir turiu darbą, kurį dirbu 
kasdien”...

Pasirodo, kad Kanada nuo ta
rybinės Lietuvos yra daug atsili
kusi. Čia darbininkai savaitėje 
tedirba tik penkias dienas — ne 
kasdien...

Sąmojingas knygyno vedėjas
Bratislavos, Slovakijoje, vieno 

knygyno lange pasirodė vitrino
je sudėtos 4 sovietų leidimo kny
gos, kurių išdėstymas knygyno 
vedėją sekančią dieną nuvedė į 
kalėjimą. Knygų antraštės buvo 
šitokios:

“Norime gyventi”
“Toli nuo Maskvos” 
“Dangoraižių šešėly” 
“Po svetima vėliava”. -

Pagrindas rimtas
— Tai skundas, Panele Ma

ryte?
— Taip. Pone direktoriau. Kai 

Tamsta mane priėmėt, sakėt, kad 
po pusės metų išteka visos Tams
tos sekretorės. Štai aš jau du 
metai čia ir niekas dar nepasi
siūlė.

Ilgiausiai laukė
Dantų gydytojas iš kabineto 

pasirodo laukiamajame ir klau
sia:

— Na, kas seniausiai laukia?
— Aš, — atsiliepia siuvėjas, 

tiesdamas sąskaitą už pasiūtą 
prieš 3 mėn. paltą.

. * Įvykdė su kaupu
Toronto Yonge gatvės vienos 

krautuvės lange buvo lentelė su 
Įrašu: “Įeik ir čiupk porą kel
nių!”. z

Kažkas, matyt, suprato taip 
kaip parašyta — įėjo (naktį) ir 
“pačiupo” ne tik visą 100 porų 
kelnių, bet dar ir $75 iš kasos. 
Policija ieško, kas taip tiksliai 
reklaminius Įrašus' vykdo.

Nesuprato
Tik ką ištekėjusi poniutė užei

na į knygyną ir prašo kokios 
nors jaunavedžiams tinkamos 
knygos.

— Gal būt, tiks “Meilė gam
toje”?

— O ne. Mes jau turime butą.
Kam Jam laukti

80 metų bankininkas sunkiai Į 
serga. Vienas lankytojas jį ra- ’ 
mina:

— Jūs dar galit 100 metų su
laukti.

— O kam Dievuliui laukti 100, 
kad Jis gali mane pasiimti ir 80.

DR. F. TICKETT
Gydytojas 

ir ■ 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WA 3754

HIGH PARK RAJONE
13 komb. atskiras, iŠor. geram stovy, 

prie parko. Trys atskiri bu
tai. Išilg. korid. sistema, 
kieto medžio grindys, vand- 
alyva šild., garažas. Įmo
kėti $3.800. Namas duo- 
dantis didelį pelnų. Nėra 
jokio morgiČio.

10 komb. Westminster Ave., atski
ros, augštos kokybės na
rnos. Vond. alyva šild., 2 
virt, ir 2 vonios, garažas. 
Kaina $17.000 vietoj 
$19.000.

10 komb. atskiros mūrinis nesenas 
namas. 2 atskiri butai su 
modern, virtuvėm. Vienas 
komb. praeinamas. Vand.- 
olyvo šild., garažas* Idea
lus pirkimas 2 šeimom ar
ba turintiems tik $3.000 
įmokėti.

7 komb. atskiras, didelis sklypas,
puiki aplinkuma. IŠoriai ir 
viduj gerom stovy. Vand.- 
alyva šild. Iš korid. į visus 
kamb. Be morgičių. Gali
ma įrengti du kambarius 3 
augšte. Privatus įvažiavi
mas. Vieta 3 garažams. 
Kaina be nuolaidų tik 
$14.000 vietoj $16.500. 
Įmokėti $7.000. Porodyti- 
nas tik apsisprendusiems 
pirkėjams.

GOTHIC AVE.
10 kamb. atskiras, vond. alyva šild., 

• skers, korid. Kambariai da
žyti. Parketas, 2 vonios ir 
dvi modern, virtuvės. Gara- 
ęui vieta. Didelis sklypas. 
Vienas margyčius. Kaina 
$17.000. įmokėti $6.500- 
$7.300.

COLLEGE ST.
8 komb. Pusiau atskiras, 2 virtuvės,

z išilg. korid. Parketas. Alyva 
Šild. Gera vieta biznieriam 
Kaina $12.000.

GLADSTONE AVE.
10 kamb. atskiras, mūro namas, IŠ- 

ilg. korid. Kieto medžio 
grindys. Oru anglim šild. 
Vieta 3 garažams. 1 mor- 
gičius. Kaina apie $12.000 
įmokėti $3.000.

GRACE AVĖ.
8 kamb. atskiras, oru alyva šildom., 

išilg. korid. Garažas. Švarus, 
ir geram stovy namas. Be 
morgičių. Kaina $14.000. 
Įmokėti apie $4.000.

jvairių ir įvairia kaina namų, biznių 
pasirinkti ypač lietuvių mėgstamuose 
rajonuose prašome kreiptis į:

Dr. J. Kaškelis

DUODAME GERIAUSI PATARNAVIMĄ NAMŲ PIRKIMO IR

BR. BUKOWSKA, R.O.
AKIŲ SPECIALISTS

?ikrinu akis ir pritaikau aki- 
lius suaugusiems ir vaikams, 
’riėmimo valandos: kasdien 
įuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak. 
Jekmadien. pagal susitarimą.
55 St John’s Rd. W. Toronto 

kampas 94 Laws St.
Tel. LYndhurst 0052

Ranymede—Annette. $7.900 pilna kaina. 6-šių kambarių namas, 
privatus Įvažiavimas, tik $2.000 Įmokėti.

Nauji namai: po $12.500 pilna kaina. 6-šių kambarių modernus,, 
plytinis namas. Įmokėti $2.900 ir likusi skola kas mėnuo 
po $63.40 Įskaitant ir procentus.

Šiaurėje: $14.350 puikus 7-nių kambarių naujas namas, garažas, 
dvi vonios, dideli kambariai. Įmokėjimas pagal galimybę.

St. Clair—Rogers Rd. $15.500, plytinis 8-nių didelių kambarių, 
atskiras namas, be skolų. Garažas, gražus rajonas.

Bloor—Roncesvalles. $17.200, pilna kaina, atskiras mūrinis, 10 
kambarių su dviem stiklinėm, verandom namas. Labai 
geros pajamos. Pasinaudokite proga.

Jarkdale: $27.900, turistų namas, 15 kambarių, puikiai Įrengtas, 
didelis sklypas. Dabartinės grynos pajamos $6.240 per 
metus, be to, 4 kambariai savininkui.

Turime visą eilę kitų namų Jums prieinamomis kainomis.

BRONIUS SERGAUTIS
Toronto, Ont, tel. KE. 7593.

Paskolos statyboms, NHA pa
skolos, paskolos perkant namus. 

Pinigų investavimas.
Tarpininkavimas įvairiose įstai
gose bei sudarant pirkimo-par

davimo dokumentus, 
{vašus draudimas.

Skambinti tel.: WA. 2646, WA. 2647 
' ir WA. 2648.

. 575 Queen St. W. (prie Bathurst) 
II augštas.

R. TESLIA
Real Estate & Insurance Broker

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto 
(kampas Euclid Ave.)

Priima vakarais pagal susita
rimą. - Tel. WA 9822

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O

BUTCHER and ARMSTRONG
REAL ESTATE

758A Yong Str. (prie pat Bloor St.), Toronto^ Ont

“Britanijos
Lietuvis”

vienintelis visoj Europoj lietu
vių savaitraštis.

Nepartinis, siekiąs tikslo — 
bendro visiems lietuviams. 
Lietuviai, atvykę iš Anglijos, 
neturėtų pamiršti savo buvu

sio organo. *
Leidžia — D. Britanijos Lie

tuvių Sąjunga, Londone.
Kaina metams 5 dol.

MANNING CARTAGE 
& MOVERS 

184 Manning Ave. 
Tel. W A—0791 

Perkraustome ir pervežame 
įvairius daiktus vakarais ir 
dienos metu. Kalbame vokiš

kai, rusiškai ir lenkiškai.

’ritaiko akinius visiems akių 
[efektams. Ištiria akių ner- 
us, kurie dažnai sukelia gal- 
os skaudėjimą ir nervingumą 

Kalba slavų kalbomis
470 College St W. Toronto 

TeL RA 3924

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 
aikų ir vyrų batai, norma

laus dydžio ir platūs 
(EE—EEE)

1438 Dundas St W. Toronto
(prie Gladstone)

RADIO AND TELEVISION SERVICE 
Phone OL. 3356

236 GLADSTONE AVE. (prie Dundas St. W.) TORONTO, Ont 
DIRBTUVĖJE TAISOMA:

televizijos' priimtuvoi, radijo aparatai, nesvarbu kurios 
firmos ir kokiame stovyje bebūtu, jie bus pagal Jūsų pagei
davimą perdirbti, atnaujinti, pataisyti.
BE TO, taisome ir kitus elektroninius ir elektromechaninius 
prietaisus: frizavimo salionų elektrinius aparatus, mažo 
galingumo elektros motorus, grindą poliruotojus, dulkiu 
siurblius, šaldytuvus ir visus kitokius namų ruošos elektri
nius aparatus.
Darbas atliekamas 18-ka metų praktikos turinčio specialis
to, SKUBIAI, SĄŽININGAI ir HGIAI. Jei nepatogu atgabenti 
— paimame iŠ Jūsų namų.

KREIPTIS ASMENIŠKAI AR TELEFONU OL. 3356
Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 6 vak vakaro.

Adresas:
“Br. Lietuvis” 

Lithuanian House
43, Holand Park

London, W. II—England.

W. A. LENCKI, B.A., L.L.B.
. Teisininkas —

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

*
DANIEL D. STOKAL

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis. 

Room 204, 221 Victoria St. 
Office EM. 6-1753 
Res. tel. LY 5797

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

‘EUROPA” FOTO STUDIO 
Tek WA 6849

615 Queen St W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 
eimų nuotraukos ir spalvoti 

portretai , 
Darbas pirmos rūšies

L

įsipažinimo ir susirašinėjimo 
aras atlieka visus patarnavi- 
ns. Atstovauja du vokiečių biu-

Clarence Str., London, Ont

LIETUVIŠKAI KALBĄS KAILININKAS
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai 

Kailinių taisymas ir persiuvimas. 
Duodama lengvam išsimokėjimui

BERGMAN FOR CO TORONTO
197 Spadina A ve. Prieš ateidami* skambinkite: EM 4-6509

TEL. WA 6812 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
Didelis 

Dirbame pagal u 
komplektus ir parduodame kilimus.

• lovų komplektai, 
'• siuvamos mašinos,

• krosnys ir tt 
Kalbame rusų kalbu

— chesterfield ir studio

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau visų firmų radio apara
tus, patefonus ir kitus toje sri
tyje susijusius darbus atlieku 
greitai, pigiai ir sąžiningai.

Darbas garantuojamas.
Paskambinus atvažiuoju į na

mus teL KE. 1080.
190 Wright Ave^ Toronto

SKIFF’S
VALYMAS —

PROSĄ VIMAS — 
PATAISYMAS —

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St. West. Toronto 

Telefonas EM 4-6649

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt
Suite 410,

394 Bay St, Toronto, Ont
Telef.: EM. 4 - 9912.

DĖMESIO’ DĖMESIO!

876 DUNDAS ST. W., TORONTO, Ont 
perėmė naujas savininkas. - - Valgiai gaminami pagal lietuvių 

skonį iš šviežių produktų. Gamina prityrusios virėjos
Sav. Feliksas Jonynas

Dėmesio! 
PARDUODU VYRIŠKUS ir MOTERIŠKUS LAIKRODŽIUS. 
Lietuviams papigintos kainos. Garantuoju penkiems metams, 

t ANT. SLABOŠEVIČIUS
Jewellery and Watches Importers Agent »

1330 Dundas St. W. Toronto. TeL LA. 1306 |
Kreiptis vakarais tarp 6-8 vai. į

Dėmesio!
Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, 
taip pat remontuoju senas.

Praveda gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiato
rius, vandens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius 
panašius darbus.

*
Pranešu kiijentams naują savo adresą:

: 7 Havelock, Toronto. Telef. LL. *4576
*ANT. JUOZAPATIS

Atsinešk šį skelbimą - 10% nuolaidos! 1
Naujas atradimas sustabdymui: galvos niežėjimą, plaukų kritimą | 
pleiskanoms.* Shampo o— $1.60. Tonic — $1.40 g

Sėkmingi rezultatai arba grąžinanti pinigus |
GOLDENBERGS HAIRDRESSING Į

Ilgalaikio sušukavimo ir plaukų'dažymo specialistas |
Ą.td3.T3. S ' ' f

1138 DUNDAS ST. W. (prie Ossington Ave.) Telef.: ME. 8117 J 
____  -______ ■_ 0

I IRI IO-

YORK PACKING CO. LTD. >
104-106 Trowell Ave., Tel.: JU. 2794. JU. 5197. Toronto 9, Ont. |

Mes gaminame geriausios J
kokybės produktus: }

šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešras. »
Rinkos kainomis. i

Priimami užsakymai vestuvėms, |
piknikams, pokyliams. I

Pigiai ir skubiai perveža baldus,
STATYBOS MEDŽIAGAS IR KT.

VISOMIS SAVAIT ĖS DIENOMIS.

V. S I M K U S
400 DOVERCOURT RD. - . TEL. LO. 8950.

Mes dirbame 24 valandas
T H E VIC TO R Y FL O R I Š T

. Mūsų krautuvė dvejose vFetose: ~~~^ \ ~
749 QUEEN ST. E. (I 576 QUEEN ST. W.

Tel. RI. 5804 || Tel. EM. 3-1618

Jei norite pirkti ar parduoti 
namus, apartamentus, hotelius ir kt. biznius, mes mielai 

suteiksime sąžiningą patarnavimą. •
PARDAVIMUI TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ

Prašome kreiptis į lietuvį
JOHN BARČAS

Atstovauj u:
A. Holowchak Real Estate

855 College St. Office LO. 7152
Namų adresas: 213 Keele St., Toronto, Ont., Tel. LY. 8707.

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas

Ed. KONDRATAS
Turiu dideli pasirinkimą angliškų ir vietinių medžiagų kostiu- 
' mams ir paltams. Visus siuvimo darbus atlieku skoningai, 

punktualiai ir pigiai.
1113A Dundas St. W. (netoli Ossington), Toronto, Ont., Canada

> Telef. LL. 9626

Dėmesio, Tautiečiai!
PIGIAUSIAS IR GERIAUSIAS BATŲ TAISYMAS 

yra tik lietuviškoje
“SIMON” batų taisymo dirbtuvėje

812 DUNDAS ST. W., TORONTO
Vyriški puspodžioi ir kulnys.... $2.75 | Moteriški ougšti kulnys   30c.
Moteriški ougšti pusp. ir kuln. 1.75 Į Moteriški žemi kulnys 40-50c.
Sportiniai .............................. 2.25 Vyriški kulnys ....................... 75-85c.

SAV. S. ANDRIEKUS

LONDON FURNITURE CO
Pilnas baldų pasirinkimas. Minkšti baldai—parduodami nauji 
ir atnauj.'nami seni. Kalbame europ. kalbomū

875 Queen St. W. Toronto. TeL EM. 6-2010

MES GELBIME ATSIKVIESTI JŪSŲ 
GIMINES IR DRAUGUS Į KANADĄ.

Mūsų notaras S. Heifetz virš 30 metų yra emigracijos ekspertas 
ir tvarko visokius dokumentus: laivų, lėktuvų bilietus, pakietų 
ir pinigų persiuntimą, pasų ir vizų išdavimą į JAV ir kitus kraš
tus, o taipogi pilietybės dokumentus, testamentus, ‘įgaliavimus, 
sutartis ir kit.

. ' DOMINION TRAVEL OFFICE
S. HEIFETZ. VIEŠOJO NOTARIJATO VEDĖJAS

143 QUEEN ST. W., Toronto 1, Ont - Telefonas EM. 6-6451 
Mes susirašinėjame vokiečių kalba

Visų rūčių laikrodžius, puošmenas ir brangenybes i 
rasite 10-15% pigiau, negu kitur, pas

LAIKRODININKĄ i
turinti 30 metu profesinę praktiką

* Kalbu lenkiškai '
M. MALINA —1187 DUNDAS ST. W. TORONTO

I,** — - ^.—1 | ■ l» |,W*
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TOQCNTO, Cnt.
Ateitininkų šventė

vai. pp. šv. Elenos salėje įvyksta

kaitą skaitys žinomas visuomeni
ninkas p. Matulionis iš Hamilto
no. Meninę dalį išpildys Hamil
tono, Montrealio ir Toronto atei
tininkai.

Visa Toronto lietuvių visuo
menė kviečiama dalyvauti šioje 
šventėje.
Ii. Dailin. Instit. suvažiavimas 

įvyko pereitą pentadienį Toron
te. Dalyvavo 7 nariai, kiti buvo 
prisiuntę įgaliavimus ir nuomo
nes raštu. Vadovybė perrinkta ta 
pati. Po posėdžio dail. Valiaus 
bute įvyko arbatėlė.

Kun. Dr. V. Skilandžiūnas 
pakviestas darbuotis kaip moks
linis asistentas Viduramžių ins
titute prie šv. Mykolo kolegijos 
Toronte. Ši- kolegija yra Toronto 
universiteto skyrius, kuriam va
dovauja vienuoliai Tėvai Bazili-, 
jonai.

Kun. Dr. Viktoras Skilandžiū
nas šį pavasarį Lavalio univer
sitete Quebece gavo pedagogikos 
mokslų daktaratą. ♦

Pamaldos už a.a. Sungailą 
įvyks ateinantį šeštadienį, birže
lio 7 d. 10 vai. Toronto liet. kat. 
parapijos bažnyčioje. Velionis 
virš trijų metų sunkiai sirgo 
Grevenhorsto sanatorijoje Mas- 
kokoje, kur buvo ir palaidotas.

Toronte gyvena velionies žmo
na su trimis mažais vaikais.

Svečiai
Dr. Z. Danilevičius su šeima iš 

Čikagos lankėsi Toronte pas gi
mines pp. Sakevičius, o sekma
dienį aplankė “TŽ” redakciją ir 
įsirašė į garbės prenumeratorius.

-Pereitą penktadienį mus ap
lankė inž. T. Vizgirda iš Bostono, 
“Draugo” Architektūros skyr. 
redaktorius.

Serga p. Valaitienė
Šv. Juozapo ligoninėje po ope

racijos serga Toronto 1. parapi
jos tretninkių kongregacijos pir
mininkė p. Valaitienė, p. Šarū- 
nienės motina. Operacija pavy
ko gerai ir tikimasi, kad ligonė 
greitu laiku vėl pasirodys savo 
narių tarpe. *

Pasižymėjo lietuvaitė
Pereitą savaitę Toronto laik

raščiai paskelbė šv. Juozapo li
goninės seserų mokyklą baigu
sių mergaičių sąrašą. Jų išviso 
41, o 8 baigė savo 3 metų .studi
jas su pasižymėjimu, dviems iš 
jų skirtos stipendijos. Antroji pa
sitobulinimo (post graduate 
course) stipendija ($200 ir 4 
mėn. išlaikymas) paskirta lietu
vaitei Genutei Strazdaitei. Ang
liškieji laikraščiai ją neteisingai 
vadina Jean (Jane) ir klaidingai 
rašo, kad ji iš Moorefield, Ont. 
Iš tikrųjų jos tėveliai gyveno 
ūkyje, bet dabar gyvena Toron
te. Genutė yra gimusi prieš 
21 mt. Kanadoje, bet gražiai lie
tuviškai kalba, kaip ir visa jos 
šeima. Tėvai atvykę 1929 m. — 
tėvas ukmergiškis (brolis Toron
te žinomo vsiuomenininko Jur
gio Strazdo) iš Pagirių valsčiaus; 
o motina viešintiškė, Panevėžio 
apskr. Pasitobulinti jaunoji se
selė žada vykti į Niujorką arba į 
St. Louis.

Norvegijos sanatorijoje 
esančiam Juozui Budriui, kurio 
laiško ištrauka buvo spausdinta 
“TŽ” Nr. 19, “Tėviškės Žiburius” 
pusei metų užprenumeravo To
ronte gyv. p. B. Kromerytė ir se
kantiems visiems metams pratę
sė Hamiltono Liet. Kat. Moterų 
Draugija.

— Toronto. — Kanados angli
konų ir Suvienytosios bažnyčios 
svarsto susiliejimo klausimą.

Čikagos Lietuvių Teatras 
gegužės 30 ir 31 d. Toronte pasi
rodė su O’Neill 4 v. drama “An 
aa Chirstie”. Dramoje reiškia
mas gyvenimo purvynuose besi- 
nardančių žmonių ilgesys gero, 
moralinės šviesos, nuslydusios 
mergaitės ilgesys taurios meilės, 
'kankinimasis dėl tyros ateities, 
kurios ji laiko save nebeverta ir 
nenori apgauti žmogaus, kuris 
;os praeities nežino. Medžiaga 
įscenizavimui labai dėkinga.

ČL Teatras pasirodė kaip dar
nus vienos idėjos siejamas kolek
tyvas, siekiąs naujų kelių mūsų 
teatro istorijoje. Turint galvoje 
sąlygas, kuriose tenka dirbti, re- 
žisorių ir viso kolektyvd pastan
gomis galima pasidžiaugti. Tie
sa, šis teatras nesiekia nei patri- 
jotinių jausmų žadinimo, nei turi 
tikslo mūsų išeivijos sceną susie
ti su lietuviškojo teatro tradicijo
mis, nesiekia pasidąryti anojo tę
siniu, bet jaunatvišku entuziaz
mu veržiasi pasisavinti naujas 
teatro meno idėjas. Kad šitie ieš 
kojimai nėra nesėkmingi, jau da
bar matyti.

Gal lėmė gastrolių nepalankus 
mėtas, kad torontiečių visdėlto 
mažokai teatsilankė. Labai gaila.

Baigė mokyklą
Senų Toronto gyventojų Li- 

nartų sūnus Jonas sėkmingai 
baigė braižybos mokyklą ir gavo 
darbo Bank of Nova Scotia .

Evangelikų jaunimo 
suvažiavimas

šaukiamas Toronte liepos 4-5
pa

d.
Registracijai terminas buvo 
skirtas iki birželio 1 d.

Jis gy.veno okupuotoje 
Lietuvoje per 4 metus

Pereitą savaitę mus aplankė 
įdomus svečias. Tai tik aną ant
radienį Torontą pasiekęs vokie^ 
tis, studentas, karo metu dar prie 
Vitebsko patekęs į rusų nelais
vę, tais pačiais 1944 m. pabėgęs 
ir slapstydamasis Lietuvoje gy
venęs iki 1949 m. Gyvenęs jis ir 
Vilniuje ir Kaune, bet ilgiausia 
Vilkijos-Seredžiaus rajone pas 
ūkininkus. Nors jau trys metai 
kaip iš Lietuvos, bet dar gana 
gražiai kalba lietuviškai. Pasako
ja daug įdomių dalykų iš kasdie
niško gyvenimo. Ar pasiseks jam 
įsikurti čia Toronte, tuo tarpu 
dar neaišku. Tikimės, kad apsi
stojęs kur jis galės parašyti pri
siminimų, kurie mūsų skaityto
jams galėtų būti labai įdomūs.

Balsavimai į Kr. Tarybą
Torontiškiams reiškiant susi

domėjimo, kiek gi balsų gavo 
katras kanddatas pačioje Toron- į 
to apylinkėje, pateikiame davi-j 
nius eilės tvarka:

Kun. Dr. J. Gutauskas 597, 
gyd. A. Pacevičus 468, Dr. A. Ša
poka 461, K. Grigaitis 447, J. R. 
Simanavičius 432, O. Indrelienė 
131, Dr. Ag. Šdlauskaitė 427, ’ 
prof. Zubrys 399, Fel. M. Yoku-! 
bynienė 391, J. Yokubynas 373,1 
J. Gaižutis 371, Kun. Dr. Tada- 
rauskas 370, Pr. Alšėnas.368, H. 
Stepaitis 365, Dr. A. Juozapavi
čius 357, P.* Vaitonis 357, Vyt. 
Meilus 351, prof. Ramūnas-Pap- 
lauskas 350, S. Treigys 336, levs 
Monkuvienė 327, Pr. Čeponis 
318, K. Lukošus 317, Alg. Šal
kauskas 316, J. Yčas 304, A. Rin- 
kūnas 299, J. Matulionis 296, J 
Jurkšaitis 286, J. Sližys 283, J. 
Strazdas 280, Kun. P. Baniūnas 
277, St. Šleikytė 267, St. Prapuo
leny tė 262, M. Norkus 257, P. Lė
lys 253, Dr. J. Kaškelis 255, L. 
Tamašauskas 238, B. Sakalaus
kas 230, J. Karka 228, Al. Kiršo- 
njs 227, P. Vilutis 217, Em. Gar- 
buzaitė - Jurkevičienė 214, M. 
Dervinis 214, P. Budreika 212, 
St. Paketūras 211, Pr. Razgaitis 
210,-J. Valaitis 209, L. Abromonis 
209, J. Novogrodskis 209, V. Da
gilis 206, VI. Skirgaila 206, J. 
Vaičeliūnas 180, V. Barysas 180, 
P. Tumosas 168, V. Skrinskas 162, 
J. Januška 161, B. Bedarfas 157, 
Edv. Sudikas 157, A. Docius 155, 
J. Mikšys 153, E. Liaudinskienė 
143, Alg. Siemaška 135, L. Ei- 
montas 135, Br. Barcevičius 129, 
Ieva Adomavičienė 119, A. Jan
kūnas 118, B. Buntinas 113, V. 
Petraitis 110, A. Kažemekaitis 
107, J. Pyragius 107, Al. Kojelai- 
tiš 105, V. Kulys 105, V. Žižys 
102, E. Daniliūnas 92, Ad. Skais- 
tienė 83, P. Paulenis 75, Br. Si
monaitis 68, A. Norvaiša 57, St. 
Pociūnas 49.

Pereitame “TŽ” nr. paskelbti 
daviniai Toronto, St. Cathari
nes apylinkių pilni ir Hamil
tono tų, kurie gavo virš 75 bal
sų. Daviniai buvo gauti paskutinį 
momentą, tad skubotai suvedant 
buvo padaryta kladų — kaikurie 
ir daugiau balsų gavę kandidatai 
per klaidą buvo prašokti. Dėl to 
pačius kandidatus ir skaitytojus 
atsiprašome.

Ar mes daug blogesni?
Toronto lenkų* spauda skun

džiasi, kad visoje jų gausioje ko-
Jis yra palaikęs ryšius su lietu-! Jonijoje kasdienėse lenkiškose 
viais .Vokietijoje ir yra perskai- mokyklose, kur pamokos vyksta 
tęs beveik visa, kas mūsų spau- vakarais, tesimoko 43 vaikai To- 
doje apie gyvenimą Lietuvoje ronte ir 20 vaikų New Toronto, 
buvo rašyta. Lietuvą yra labai I Jie kalba tarp kitko įsigyti au- 
pamilęs ir net Torontą pasiekęs: tobusą vaikams suvežioti. 
jis pirmučiausia susirado lietu
vius, o tik po to pradėjo ieškoti 
vokiečiu.

Operos netransliuos
CBC vadovybė paskelbė Rims- 

ki-Korsakovo operos “Gegužės 
naktis”, kurią buvo pažadėta 
transliuoti ukrainiečiams, ne
transliuoti. Taip esą nuspręsta 
dėl to, kad operos libretto pa
remta Gogolio apysaka, kurio ju
biliejus dabar naudojamas bol
ševikinei propagandai.

Vedybos — krikštynos
Praėjusią savaitę Toronto liet, 

kat. bažnyčioje susituokė: An
tanas Bumbulis ir Monika Mig
li naitė, Stasys Vaitkus ir Vanda 
Prišmantaitė, Stasys Valickis ir 
Regina Vaidotaitė, Pranas Šu
tas ir Gisela Monzert.

Pakrikštyta: Valentinas Sva
jūnas Pažemis, Renata Ieva Ma
ria Dundytė ir Petras Herber
tas Dundzys.

Protestantų bažnyčioje susi
tuokė Martynas Yčas ir Ona 
Liubinskaitė.

Parapijinių mokyklų lenkai 
Toronte turi 3: šv. Stanislovo, šv. 
Kazimiero ir Nekalto Prasidėji
mo parapijose, kur mokosi 290 
vaikų, moko 6 seserys vienuolės, 
kurios taip pat veda prie visų pa
rapijų esančius vaikų darželius. 
Darželių kalba yra anglų, bet 
lenkų vaikučiai ten esą mokomi 
lenkiškų dainų, žaidimų ir pasa
kų atskirai. __________ _

ŠEŠTADIENĮ, birželio 7 dieną St Catharines lietuviai rengia

pirmąją gegužinę
nepaprastai gražioje vietoje ant Ontatįp ežero, kranto — 

PORT WELLER, GARDEN CITY BEACH.
Gros gera kapela Bus silpnų ir stiprių gėrimų. Kelias iš Eliza
beth Way į Niagara St. ir ja iki Lakeshore Rd., kur į kairę iki 
kelrodžio Garden City Beach. Pradžia 12 vai.

Blogas oras nesutrukdys šokių, nes yra puiki salė.
- Rengimo Komitetas.

Bendradarbę
MONIKĄ MIGLINAITĘ, susituokusią su

ANTANU BUMBULĮ U, 
nuoširdžiai sveikina ir linki geriausios laimės šeimyniniame 
gyvenime '

. “Tėviškės Žiburių” Knygynas.

Padėka
Mūsų mylimom vyrui, tėveliui, uošviui 

a.o. Stanislovui Akelaičiui mirus, liūdė? 
šio valandoje Širdingai dėkojame: gerb. 
kun. Kemėžiui už širdingą rūpestingu
mą ir lankymą ligoje ir mirus. Pp. Žeko- 
niui, Volovickui, Pukinskui, Motuzams, 
Staškūnams, Motiejūnui ir visiems Sault 
Ste. Marie lietuviams už gėles ir parody
tą nuoširdumą ligoje jį lankant ir paly
dint velionį į Torontą.

Gerb. kun. klebonui Ažubaliui, kun. 
Pacevičiui ir kun. Dr. Skilandžiūnui už 
gedulingas pamaldas, pp. Tumosams už 
širdingą ir užjaučiantį žodį, p. Grubevi- 
čiams, Ivanauskams, Kaknevičiomš, Va
nagams, Zinkevičiui, Goikoi, Abromai
čiui, Petraičiui, Dapkui ir visiems drau
gams, pažįstamiems bei kaimynams už 
lankymą velionies ir palydėjimą į amži
no poilsio vietą.

Nuliūdę žmona ir vaikai.

Karališkajame Ontario 
muziejuje

gegužės 27 d. atidaryta kerami
kos paroda, kuri tęsis visą vasarą

Draudimo firmos turtingos
Vienos turtingiausių šiame 

kontinente yra draudimo firmos. 
Štai vad. “The Imperial Life As
surance Co. of Canada” pereitą 
savaitę nupirko už $2.400.000 
dangoraižį Metropolitan Build
ing Victoria ir Richmond gatvių 
kampe. Jis pastatytas 1926 m. ir 
tada buvo augščiausias - visoje 
Britų imperijoje.

MONTREAL, Que
Manitobos apygardoje 

papildomi KLB rinkimai 
KLB LOKas praeitą penktą-

Po nesibaigiančių bisavimų’vis 
išeidavo su nauja daina ar arija.

Kaip visada gražiai pąsirodė ir

KINO “CENTRE”
Kasdien nuo 6 vai. vak.

772 Dundas St W. 
■ Toronto 

Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadienį — šeštadienį, birželio 5, 6, 7, d.
FENEGADES — spalvota — Larry Parks. Evelyn Keyes 
TRAVELLING SALESWOMAN — Jan Davis, Andy DeVine

Pirmadienį — trečiadienį, birželio 9, 10, 11 d.
’9HNY ALLEGRO — George Raft, Nina Foch >
HREE GUYS NAMED MIKE — Jane Wyman, Van Johnson

11NKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitine apžvalga

Lietuvis pigiai perveža baldus 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IR f PROVINCIJĄ.

9 Pearson Ave., Toronto 
Telefonas LO. 8828

A. A. STASIUI AKELAIČIUI mirus,
jo žmonai, dukrelei Laimutei, bei kitiems vaikams ir arti
miesiems nuoširdžios užuojautos reiškia ir kartu liūdi

Eug. Pukinskas.

Hitlerio lakūnas Toronte
Lakūnas H. Schmidt, kuris 

vairuodavo Hitlerio ir Goeringo 
naudojamą VYP lėktuvą, prieš 6 
mėn. atvyko Kanadon ir dirba 
Toronte auto mechaniko darbą. 
Jis norįs čia lekioti, bet tik kdip 
civilinis lakūnas. Čia yra ir dau
giau vokiečių lakūnų, kurie net 
sukūrė specialų klubą. Apie savo

pagyrimą ir simpatiją, raginda
mi juos įsijungti į Kanados gy
venimą. Baigusiųjų vardu žodį 
tarė vienas Harbord mokyklos 
kursantas, buvęs augštas Estijos 
pareigūnas. Pagaliau ilgą ir įspū
dingą prisiminimais ir atsidavi
mu Kanadai dvelkiančią kalbą 
pasakė ’ Scotch Mission vedėjas 
kunigas Zaicman, kuris atvyko

didžiuosiusj 'keleivius Schmidt j čia iš Lenkijos prieš 30 metų dar 
nenorįs kalbėti.

Anglų kalbos ir pilietybės 
kursų mokslo metų užbaigtuvės

Gegužės 26 d., 8 vai. vak, į erd
vią Harbord Collegiate salę su
sirinko apie 300 naujųjų kana
diečių užbaigti mokslo metus iš 
4 Toronto mokyklų: Harbord, 
Central School of Commerce, 
Lansdowne ir Ryarson. Pirmųjų 
dviejų mokyklų paskutinių kla
sių kursantai gavo anglų k. ir pi
lietybės 5 metų programos bai
gimo pažymėjimus, kuriuos įtei
kė Board of Education of Onta
rio atstovas. Iš lietuvių pažymė
jimus gavo 5 asmenys. Ta proga 
kalbas pasakė Board of Educa
tion atstovas p. Morgan, Piliety
bės kursų Toronto m. vedėjas p. 
Johnson ir visų mokyklų vedė
jai. Visi jie’kursantams išreiškė

jaunas vyrukas ir toje pat Har
bord kolegijoje mokėsi.

Pabaigoje programos vedėjas 
pranešė, kad ateinantį rudenį 
Harbord Collegiate atsidarys šeš
tųjų metų kursas — užbaigia
moji anglų k. ir pilietybės klasė.

A. Diržys.
Bažnyčios 100 metų jubiliejus
Toronto Švč. Marijos vardo 

bažnyčia, Adelaide ir Bathurst 
gatvių kampe, atšventė savo 100 
metų jubiliejų. Šv. Mišias sek
madienį 10 vai. atlaikė J. Em. 
kąrd. McGuigan. Toliau sekė ki
tokios iškilmės.

Kadaise čia buvo kariuomenės 
pratimų aikštė. Bažnyčia 1852 m. 
buvo pastatyta, kad katalikams 
kareiviams sekmadieniais netek
tų į pamaldas žygiuoti net 3 my
lias. Dabartinis bažnyčios pasta
tas yra jau' trečias.

dienį svarstė Winnipeg© apylin- pianistas K. Smilgevičius. Pabai
dęs vienuolikos ūkininkų skun- goję solistą pasveikino sol. p. E.- 
dą, kuriame skundžiamas Winni- Kardelienė, įteikdama gėlių, o 
pego ALOKas, kaip nesudaręs . koncerto ruošėjai — LAS atsto- 
jiems galimybės balsuoti.

Po ilgo skundo nagrinėjimo 
buvo konstatuota, kad nėra nė 
vieno rinkiminių taisyklių para
grafo, su kuriuo būtų prasilen
kęs Winnipego KLB ALOKas, 
vykdydamas rinkimus. Tačiau 
konstatuotas faktas, kad buvo 
ūkininkų, kurie neusiorienta- 
vo laiku iš KLB centrinio LOKo 
pasirūpinti balsavimo kortelių 
balsuoti paštu, nes Winnipegas 
jiems per toli. Taip pat rasta, kad j 
tie ūkininkai patys balsavimo 
kortelių neprašė nė iš centrinio 
LOKo, nei iš Winnipego ALOKo, 
o p. Liaukevičius, savaitę prieš 
rinkimus prisiuntęs 23 ūkininkų 
sąrašą. Gi pagal taisykles nega
li 23 balsavimo kortelių gauįi 
vienas asmuo, juo labiau pats 
kandidatas.

Kadangi nebuvo priemonių 
nustatyti tikram norėjusių bal
suoti ūkininkų skaičiui ir kadan
gi nesklandumas įvyko iš dalies 
dėl KLB centrinio LOKo techni
kinės rinkiminės komisijos kal
tės, kuriai balsavimas paštu pri
klausė, tai KLB LOKas nutarė 
KLB Winnipego apyliijkėje 
skelbti papildomus balsavimus 
paštu. Visi, kurie dar nebalsavo 
Winnipego mieste ir apylinkėje 
ir nori balsuoti paštu, turi patys 
asmeniškais laiškais iki birželio 
17 d. išsiųsti pareiškimus KLB 
LOKui balsavimo kortelėms gau
ti. Data, iki kurios balsavimo 
kortelės turi būti grąžintos už
pildytos, bus nustatytą vėliau.

Winnpiego skundo svarstymui 
užsitęsus, posėdyje buvo tik su
registruoti pakiėtai, gauti iš kitų 
rinkiminių apylinkių ir paskir
tas kitas posėdis sekantį penkta
dieni rinkimu daviniams kitose 
apygardose suvesti.

Puikus koncertas i vadovybė užsakė pagaminti 
Sj sekmadieni, birželio 1 d. 1^4'407 Doras kariskų 

montrealiečiai turėjo progos iš
klausyti Metropolitan operos so-1.J r r karo metu.

— Toronto.

vai — gražią dovanėlę.
Tenka nebent apgailestauti tik’ 

montrealiečių nerangumą. Erdvi 
Plateau salė buvo pustuštė, da- ' 
lyvavo tik 300 ar 400 žmonių.

Lietuviškos filmos
Aušros Vartų parap. bažnyčio

je praeitą penktadienį, šeštadie
nį ir sekmadienį Broliai Motu
zai iš JAV rodė lietuviškas fil-. 
mas. Tai chronikinė Lietuvos ap
žvalga, vaizdai, žymesni pasta
tai etc. Be to, bolševikmečio

■ žiaurumai ir tremtinių vargai 
Vokietijoje.

Filnta susilaukė didelio susi-, 
domėjimo ir visas tris dienas 

.žiūrovų netrūko.
— Montrealio lietuviai pa

kviesti dalyvauti šv. Jono didžio
joje eisenoje. Vežimas duodamas 
veltui, tektų jį tik papuošti ir 
padaryti gyvą paveikslą.

Kanada kurs nacionalinę 
biblioteką

Pernykščiame Massey komisi
jos raporte buvo iškelta, kad Ka
nada neturi nacionalinės biblio
tekos. Dabar premjeras pareiškė, 
kad bus pateiktas įstatymo pro
jektas tokiai bibliotekai įkurti. 
Pasiruošimai šiam darbui ištik- 
rųjų buvo pradėti jau 1948 m., 
kai buvo įkurtas bibliografinis 
centras, pradėjęs registruoti ir 
skelbti biuleteny visus leidinius, 
pasirodančius Kanadoje ir kitur 
apie Kanadą. 'Parlamentui nuta
rimą patvirtinus, bus pradėtas 
katalogizavimas knygų, kurios 
turės būti perduotos Nac. Bib
liotekai iš jau esamų fondų, pir
miausia iš parlamento bibliote
kos sandėlių.

— Otava. — Kanados karinė

kariuomenės nėra nei 100.000. 
Sako, tai atsargos eventualaus

listo Algirdo Brazio ir montrea- 
liečio pianisto K. Smilgevičiaus, 
akompanuojant muz. Gailevi- . lų vadas Thomson, kuriam vado- 
Čiui, tikrai augšto lygio koncerto. Į vaujant buvo pralaimėti rinki-

Dainininkas davė visą eilę ari- mai, atsistatydino. Laikinuoju 
jų iš operų ir liaudies dainų ir vadu išrinktas Alvin P. Cadeau 
kas maloniausia — nesibrangino. j iš Burlingtono.

Ontario libera-

perkant - parduodant
namą ar bet kokį biznį, pageidautumėte skubaus ir sąžiningo 

patarnavimo, kreipkitės į:
ALGIMANTĄ MINIOTĄ

Telefonas EM. 6-2024
Mes taip pat patarnaujame ir paskolų gavimo, morgičių 
pratęsimo, sutarčių sudarymo, vertimų, imigracijos ir 

visais kitais atvejais.

Šios savaitės namų pirkimai Išnuomojami kambariai vien
gungiams ir šeimoms. Šiltas van
duo. 43 Indian Trail, tel. JU. 9947.

762 DUNDAS ST. W., TORONTO

Prie Roncesvalles gatvės: •
6 kambarių plytų namas, alyva apšildomas, gražus plotas, 
pusiau atskiras, turi 2 garažus, ąžuolinis parketas ir neper
einami kambariai. Atviri mokesčiai ir užimti galima per 
10 dienų. Kaina $11.500. Įmokėti apie $4.000.

9 kambarių atskiras plytų namas, naujas, vandeniu apšildo
mas, 2 vonios ir 3 virtuvės. Gražus sodas ir dekoruotas, atvi
ri mokesčiai. Užimti galima per 2 savaites. Kaina $17.500. 
Apie $7.000 įmokėti.

A. GARBENIS
Vakarais HY. 1543

MENARY & SON REAL ESTATE
431 Roncesvalles Ave. Toronto. Tel. LL. 1112

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas 

1081 BLOOR ST. W. 
(tarp Dufferin ir Dovercourt)

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2-4 vai p.p. 
ir 6.30-8 vai. vak. arba pagal 

susitarimą

Telefonas ME. 2933

Išnuomojamas kambarys — 310 
Euclid Ave., tel. PR. 1380.

Išnuomojamas kambarys vien- 
gungui, Dundas-Keel rajone. Te- 
,lef. JU 6747, skambinti kiekvie 
nu laiku.

Išnuomojamas Il-me augšte di 
delis kambarys, galima pasirink
ti ir mažesnį kambarį. Galima 
naudotis virtuve. 369 Dovercourt 
Rd. Tel. OL. 1206.

Dundas-Dovercourt rajone par
duodamas sklypas. Tinka gyve 
namo namo statybai — 26 pėdos 
fronto, 136 pėdos ilgio. Tel. KE. 
2154, skambinti po 6 vai. vakaro.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

314 BATHURST ST. 
Toronto 

Tcl. EM. 4-7146
Namų adr.: 6 Marshall St 

Tel. LL. 5769
Kalbamos valandos:
Kasdien nuo 11-12 vai., 2-4 vai. 
po pietų ir 7-9 vai. vak. šešta
dieniais nuo 12 iki 3 vai. p.p.

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pergabena baldus, specialistą* 
pervežti šaldytuvus. Transporto* 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis

Informacijų kreiptis OL. 1403
9 Delaware Ave., Toronto, Ont

24 valandų tarr-’ba.

VISADA IR VISUOMET
įvairius apsidraudimo reikalus Jums sutvarkys

J. BERŽINSKAS
1212 Dundas St W. Toronto - - - Tel. LA. 9547 ir MU. 3940

šios savaitės namų pirkimai

$11.800, Roncesvalles rajone, 6 kambarių atskiras namas, oru 
apšildomas. Įmokėti tik $3.000.
$18.000, High Parke prie Bloor g-vės, 9 kambarių, atskiras 
namas, vandeniu-alyva apšildomas, puikiai dekoruotas, di
deli kambariai. Didelis sklypas su garažu. Įmokėti tik $8.000.
$12.000, Grace Str., 8 kambarių namas su baldais, 3 virtuvės 
ir su garažu. Įmokėti $3.000.
$15.000, Roncesvalles rajone, 8 kambarių, vandeniu'apšildo 
mas, atskiras, gražus namas su dideliu sklypu prie susisie
kimo ir krautuvių. Įmokėti $6.000.

.$24.000 Bloor rajone prie High Parko. Atskiras namas, gra
žus duplexas, 12 kambarių, vandeniu apšildomas, su garažu. 
Įmokėti tik $8.000.

Klauskite: V. Andrejausko-Andrews
LA. 2763 ir LA. 6101
(vakarais JU. 2250)

Genesniam namų pirkimui ir geresniam patarnavimui 
ir teisingam patarimui pirkite per

H. M. DAVY & CO
105 Roncesvalles Ave., Toronto

LA. 2763 LA. 6101

I


